
إن االتحاد من أعظم أدوات الرقي 
في هذه البالد. وهو موطن الكفاح 

الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي 
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية 

ه في  وإلى منح المجتمع التونسي حقَّ
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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محسن النابتي القيادي في التيار الشعبي

- دور اتحاد الشغل وطني واستثنائي يف املرحلة الصعبة

األخ عبد الكريم جراد:

وزارة املالية ترفض مدّنا باألرقام الصحيحة

األستاذة زينب توجاني

نحن يف حاجة إىل تحليل علمي للخطاب الديني

الخطوط الجوية التونسية:

فتح االكتتاب، إلغاء الوجهات 
الخاسرة وتسريح 1700 عامل

المنح الجامعية

متى يُفعل القرار الحكومي بتوسيع 
دائرة املنتفعني بها؟

إعادة تسمية إطار يف قسم الطاقة 
بوزارة الصناعة بطريقة مسرتابة

من أجل االعتراف بيوم 26 جانفي يوما وطنيا للحركات االجتماعية:

فيلم »عالبار« يعيد فتح ذاكرة النقابيني يف 
كامل البالد بحملة »مانسيناش 26 جانفي«

 من يُوقف نزيف اعتداء األمن 
على الصحافيني؟

في اليوم العالمي للمدرسين:

اعتداءات، اكتظاظ وتقلص مريع 
يف التمويل العمومي
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل

املقر : 41 شارع عيل درغوث - تونس 1001  - الهاتف : 020 255 71 - 291 330 71 / الفاكس : 139 355 71  - العنوان االلكرتوين : echaabtechnique@gmail.com - الحساب الجاري بالربيد : 51 - 300 

وطنية 

الخطوط الجوية التونسية:

االكتتاب، تطوير 
األسطول  وتسريح 

األعوان!!
الجوية  الخطوط  مرّت 
التونسية بفرتة مخاض عسرية 
جملة  اتخاذ  إىل  أّدت  جّدا 
من القرارات والتدابري التي مل 
تخلصها من صعوباتها ويعود 
ديونها  حجم  إىل  أساسا  ذلك 
أساس  أّن  كام  ـ  جّدا  الكبرية 
التخريبية  التصفوية  العملية 
جعلتها  الرشكة  عرفتها  التي 
تعويض  عىل  حتى  قادرة  غري 
ميكن  ما  الصالح  غيار  قطع 
رضبه  الذي  أسطولها  اصالح 
من  التهديم  ومعاول  الصدأ 
متّكنت  وقد  اليوم  الداخل، 

الرشكة من مغادرة مربع محاوالت التفريط فيها بالبيع لبعض األطراف الخارجية 
التخيّل عن الخطوط الخارسة وفتح  فإّن خطّة االنقاذ ترتكّز أساسا عىل محاور 
رأس املال لالكتتاب وتطوير األسطول وترسيح األعوان لكن األهم كيف سيكون 
هذا الترسيح يف ظّل عجز يناهز 1200 مليون دينار وحجم ديون فاق 2200 
برنامج  تطبيق  إىل  والنوايا  النيّة  تتّجه  الديون  كّل هذه  دينار يف خضم  مليون 
ترسيح سيشمل 1700 عامل وهو برنامج أعّد للغرض منذ سنة 2014 وقد وفّرت 
له الدولة متويالت يف حدود 51 مليون دينارـ  إالّ أنّه مل يطبّق بسبب االختالف يف 
بعض التفاصيل أساسا يف نقطة جرايات الضامن االجتامعي لتظّل الوضعية عىل 
حالها إىل يوم الناس هذا، االدارة الجديدة التي يقودها وميثلها خالد الشيّل رأت 
رضورة أنّه البّد من ترسيح من هم يف الخارج لتبدأ مع شهر نوفمرب 2021 مرحلة 
الترسيح الداخلية، كام تّم تركيز برنامج االنقاذ عىل إعادة هيكلة تحسني نسبة 
بالرصيد  تتجاوز 7٪ مع مزيد االهتامم  التي ال  الجوية وهي  التأطري يف تونس 
البرشي وتحسني األجور التي ال يتجاوز معّدلها العام 3 آالف دينار خالفا ملا يتّم 
تداوله بأّن املعّدل يصل إىل حدود 5 آالف دينار أو أكرث... وتبقى أجور موظفي 

رشكة تونس الجوية األضعف يف قطاع النقل.
كام يف برنامج الرشكة توّجه للتفاوض مع البنوك حول جدولة الديون عىل 
أكتوبر 2021 عمليات صيانة  الشهر أي شهر  ـ كام ستبدأ خالل هذا  12 سنة 
الذي  الطائرات  عمر  معّدل  من  التقليص  خطّة  تفعيل  يف  والتوّجه  الطائرات 
 10 يتجاوز  ال  أن  الشيّل(  خالد  العام  املدير  للرئيس  طبعا  الكالم  )هذا  نريده 
سنوات مع التفريط يف القدمية منها وتعزيز األسطول بطائرات جديدة وستدخل 
 2022 سنة  طائرات   3 نستغل  أن  2021 عىل  سنة  االستغالل  حيز  طائرة  منها 
استغالل  مرتكزا عىل  األسطول  يكون  وبالتايل   2023 سنة  رابعة يف  اقتناء  ليتّم 
15 طائرة مبعّدل عمر يرتاوح بني 12 و13 سنة، كام ستعمل الرشكة للتخيّل عن 
الخطوط الخارسة لتتقلّص وجهات الرشكة من 45 إىل 35 ـ وقال الرئيس املدير 
العام للخطوط التونسية خالد الشيّل أّن الرشكة ال تبحث عن رشيك اسرتاتيجي 

والتوّجه قد يكون بعد اصالح الرشكة لتكون مغرية وجّذابة لالستثامر.
رمزي الجباري

هيئة إدارية للجامعة العامة 
للنسيج واملالبس واألحذية والجلود

العامة  للجامعة  القطاعية  االدارية  الهيئة  عقد  عىل  املوافقة  متّت  أنّه  »الشعب«  علمت 
التاسعة  الساعة  أكتوبر 2021 عىل  االثنني 11  للنسيج واملالبس واألحذية والجلود وذلك يوم 
والنصف )9.30( صباحا بنزل الهدى ـ الحاممات الجنوبية برئاسة األخ كامل سعد األمني العام 

املساعد املسؤول عن النظام الداخيل.

اجتماع األخ نور الدين الطبوبي بأعضاء 
مجمع اتصاالت تونس   

انعقد لقاء بني األخ األمني العام 
نور الدين الطبويب والرئيس املدير 

العام ملجمع اتصاالت تونس بحضور 
األخ صالح الدين الساملي األمني 

العام املساعد املسؤول عن قسم 
الدواوين والرشكات العمومية 

واألخ مختار النرصي الكاتب العام 
للجامعة العامة ملجمع اتصالت 

تونس وذلك ملزيد التشاور حول 
املفاوضات يف اتصاالت تونس 

واالتصالية للخدمات.

تقدّم المفاوضات 
من جهة أخرى أصدرت جامعة مجمع اتصاالت تونس بالغا هذا أهم ما جاء فيه: 

نظر إىل ما ملسناه من بعض التقّدم يف املفاوضات ونظرا إىل عدم استكامل إجراءات تشكيل الحكومة تم االتفاق بني الجامعة العامة 
واملكتب التنفيذي الوطني عىل تأجيل يوم الغضب املربمج يوم الخميس 7 أكتوبر 2021 إىل وقت يقع تحديده الحقا.

الجامعة العامة للمعادن وااللكترونيك  

اهتمام باملرأة والشباب وذوي االحتياجات الخصوصية
يف إطار برنامج الرشاكة بني الجامعة 

العامة للمعادن وااللكرتونيك 
 IG Métal وجامعة املعادن األملانية
ومنظمة فريدريش ابارت عىل مدى 

يومني أي 04 - 05 أكتوبر 2021 
ندوة لفائدة املرأة والشباب وذوي 
االحتياجات الخصوصية. وقد افتتح 

أشغالها األخ سمري الشفي الذي 
أكّد مكانة املرأة يف املجتمع وسعي 

االتحاد الدائم إىل حسن تأطريها 
واالهتامم بها.

أّما األخ الطاهر الربباري الكاتب 
العام لقطاع املعادن فإنّه ركّز عىل 

أهميّة املرأة والشباب وذوي االحتياجات الشخصية يف املجتمع وهم الذين يستحقون اهتامما متزايدا من جميع األطراف وهم 
الذين يعملون يف قطاع صعب كاملعادن. وميكن القول إّن الندوة حّققت أهدافها من حيث ما قّدم من مداخلة كانت قيّمة إن مل 

نقل ممتازة.
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تجسيام لسياسة الحوار االجتامعي ومبدأ التّفاوض الجامعي 
الرشكة  لعاّمل  واملالية  األدبيّة  األوضاع  تحسني  عىل  وحرصا 
سبتمرب   29 االربعاء  يوم  انعقدت  بطربقة  للخّفاف  الجديدة 
يف  للنظر  للشغل  الجهوي  االتحاد  مبقّر  تفاوض  جلسة   2021
الزيادات يف األجور واملنح القارّة والعاّمة لعاّمل وأعوان الرشكة 

املذكورة وقد حرضها:
عن الجانب االداري:

ـ السيد لطفي الخمريي: املدير العام للرشكة.
ـ السيد نبيل جرّاية: املدير املايل بالرشكة.

ـ السيد شعبان الّنهويش: مدير اداري بالرشكة.
* عن الجانب النقايب:

ـ خالد العبيدي: الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بجندوبة.
ـ محمد األمني البلطي: عضو االتحاد الجهوي للشغل املسؤول 

عن القطاع الخاص.

وبعد النقاش والحوار وتبادل اآلراء تّم االتّفاق عىل أن تسند 
إىل عاّمل وأعوان الرشكة الجديدة للخّفاف بطربقة:

1( زيادة يف األجور األساسية تُقّدر بـ 6،5٪ بعنوان سنة 2020 
الزيادة حسب  وتوّزع هذه  ماي 2020   1 مبفعول رجعي من 

الطريقة املعتمدة يف التّوزيع خالل 2019.
2( زيادة يف املنح الشهريّة ذات الصبغة القارّة والعاّمة والتي 
 2020 بعنوان   ٪10 بنسبة  املؤسسة  أجراء  كافة  بها  يتمتّع 

مبفعول رجعي من ماي 2020.
3( زيادة يف األجور األساسية تُقّدر بـ 6،5٪ بعنوان سنة 2021 
الزيادة حسب  وتوّزع هذه  ماي 2021   1 مبفعول رجعي من 

الطريقة املعتمدة يف التّوزيع خالل 2020.
4( زيادة يف املنح الشهريّة ذات الصبغة القارّة والعامة والتي 
 2021 بعنوان   ٪10 بنسبة  املؤسسة  أجراء  كافة  بها  يتمتّع 

مبفعول رجعي من ماي 2021.

5( زيادة يف األجور األساسية تُقّدر بـ 6،5٪ بعنوان سنة 2022 
الزيادة حسب  وتوّزع هذه  ماي 2022   1 مبفعول رجعي من 

الطريقة املعتمدة يف التّوزيع خالل 2021.
6( زيادة يف املنح الشهريّة ذات الّصبغة القارّة والعامة والتي 
يتمتّع بها كافة أجراء املؤسسة بنسبة 10٪ بعنوان 2022 بداية 

من 1 ماي 2022.
7( يف حال تسجيل اتّفاق عىل مستوى الوطني أو قطاعي عىل 
الزيادة يف األجور بعنوان إحدى السنوات 2020ـ  2021ـ  2022 
بنسبة أعىل من 6،5٪ فإّن االدارة العاّمة للمؤسسة تلتزم برصف 

الفارق يف الزيادة يف األجور.
8( يف حال تسجيل اتّفاق عىل مستوى الوطني أو قطاعي عىل 
الزيادة يف األجور بعنوان احدى السنوات 2020 ـ 2021 ـ 2022 
لنيلة أقل من 6،5٪ فإّن االدارة العامة للمؤسسة ستحافظ عىل 

نسبة الزيادة يف األجور بـ ٪6،5.

اتّفاق حول الزيادات يف األجور بالشركة الجديدة للخّفاف بطربقة 
بعنوان سنوات 2020 ـ 2021 ـ 2022

وزارة العدل
الهيئة العامة للسجون واإلصالح

سجن المنستير
إعالن طلب عروض عدد 2021/01 القتناء مواد غذائية عامة لفائدة سجن املنستري 

لسنة 2022
يعتزم سجن املنستري إجراء طلب عروض للتزّود مبواد غذائية عامة خالل الفرتة املرتاوحة بني غرّة جانفي 2022 ـ 31 ديسمرب 2022 حسب الحصص التالية:

الضامن الوقتي البيــــانعدد القسط
بالدينار

1500داللحوم الحمراء1

1000دالدجاج والبيض2

1000دالديك الرومي3

1500دالحليب ومشتقاته4

1500دالخرض والغالل5

1500دمادة الخبز 220 غ6

1000دمواد العطرية العامة7

500دتـوابل8

500دالعجني الغذايئ9

500داملصربات10

700دالزيت النبايت11

500دالّسمك12

يسمح باملشاركة يف طلب العروض هذار لألشخاص الطبيعيني أو املعنويني القادرين عىل الوفاء بالتزاماتهم 
والذين تتوفّر فيهم كّل الضامنات والكفاءات لحسن تنفيذها واملسّجلني مبنظومة الرشاء العمومي عىل الخط 
TUNEPS. يتّم سحب كرّاس الرشوط بإتّباع اإلجراءات الالماديّة عىل الخّط )En ligne( عرب منظومة الرشاء 
العمومي عىل الخّط تونيبس TUNEPS مجانا. يتّم إرسال العروض وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل 

     www.tuneps.tn  «TUNEPS« الخّط
وملزيد من اإلرشادات حول كيفيّة التسجيل واستغالل منظومة »TUNEPS»، ميكنكم االتصال مبركز النداء 
التابع لوحدة الرشاء العمومي عىل الخّط بالهيئة العليا للطلب العمومي عىل رقم الهاتف 340 303 71 أو عرب 

الربيد االلكرتوين 
tuneps@pm.gov.tn

أّما بالنسبة لوثيقتي الضامن الوقتي والنظري من السجل التجاري، فيجب عىل املشاركني توجيهها عن طريق 
الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد الّسيع عىل العنوان )السجن املدين باملنستري طريق خنيس 5000 
املنستري( أو تسليمها مبارشة مبكتب الضبط باسم السيّد مدير السن املدين باملنستري يف ظرف خارجي مغلق 

ويكتب عليه: »ال يفتح طلب عروض عدد 2021/01 متعلّق باقتناء مواد غذائية لسنة 2022«.
يقىص كّل عرض ورد بعد اآلجال )يعتمد ختم مكتب الضبط بإدارة السجن لتحديد تاريخ الوصول( أو مل 

يتضّمن وثيقة الّضامن الوقتي.
وحّدد آخر أجل لقبول العروض ليوم الجمعة 5 نوفمرب 2021 عىل الساعة 10.00 صباحا مع التأكيد عىل أّن 
هذا األجل يعني وصول العروض عىل الخط عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط Tuneps والظروف 
عن طريق الربيد فعال إىل السجن املدين باملنستري )طابع مكتب الضبط يشهد عىل ذلك( وال يعني تاريخ اإليداع 
مبكتب الربيد، وكّل عرض يصل إىل االدارة بعد اآلجال والوقت املحّددين ال يؤخذ بعني االعتبار مع العلم أّن 

تاريخ فتح العروض سيكون يف نفس اليوم عىل الساعة 10.30 مبقر سجن املنستري )جلسة بحضور املشاركني(.
* مالحظة: تحتوي كرّاس الرشوط االدارية عىل الوثائق املطلوبة للمشاركة يف طلب العروض.

الهاتف: 334 530 73 ـ 070 530 73
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الخامس  يف  املعمورة  أصقاع  كل  يف  اإلنسانية  تحتفي 
تكرميا  للمدرّس  العاملي  باليوم  سنة  كل  أكتوبر  من 
فـي  األسايس  بدورهم  واعرتافا  واملدرسني،  للمدرّسات 
بناء  يف  الجبارة  مبساهامتهم  وإقرارا  اإلنسانية،  خدمة 
تشكيل  يف  بقيمتهم  وتسليام  الناشئة،  وتربية  العقول 
املجتمعات عرب نحت اإلنسان القادر عىل إعادة إنتاج 

الجميل فيها والالزم لدميومتها.
بُناة  تحيّي  إذ  األسايس  للتعليم  العامة  الجامعة  إن 
األجيال راجية لهم موفور الصحة والسالمة، فإنها تؤكد 
يف  علينا  يعود  السنة  هذه  للمدرّس  العاملي  اليوم  أن 
ظروف استثنائية عىل كافة املستويات. يعود علينا هذا 
العيد وقد ارتقى العرشات من زميالتنا وزمالئنا شهداء 
تحت  نرزح  نزال  ال  الذي  اللعني  الوباء  جراء  الواجب 
نريه، وبسبب تقصري بنّي من الوزارة يف توفري مستلزمات 
من  والتفيص  العمل،  فضاءات  يف  كوفيد  من  التوقّي 
ورعايتهم  ومصاحبتهم  باملصابني  اإلحاطة  يف  واجباتها 

وتعّهد أرسِهم.
مبناسبته  ونستحرض  للمدرّس  العاملي  باليوم  تحتفل 
تقاعس الوزارة يف تأمني متطلبات توصية باريس لسنة 
1966 بشأن ظروف املدرّس، وتجاهلها لإلجامع العاملي 
للمدرس،  عامليا  يوما  اكتوبر  من  الخامس  أقر  الذي 
ومع ذلك ال يفوتنا رغم التقصري آنف العرض أن نذكر 
املدرسني،  عىل  وتداعياتها  الرتبية  وزارة  بإخفاقات 
وإرصارها عىل االستمرار يف النهج ذاته رغم التنبيه إىل 
مخاطره يف خطوات تعكس ضعف اإلميان بالحوار من 
وتسويتها  املشكالت  لتطويق  األمثل  األداة  هو  حيث 

وتفاديها.
من  كربى  أمل  خيبة  نسّجل  العالئقي  الصعيد  فعىل 
السلوك املتخلّع الذي طبع عالقة الوزارة بالقطاع بكل 
باعتامد  والترصيح  والوعيد  التهديد  قوامه  هياكله 
التأديب أداة لتصفية الحسابات مع املربني، إضافة إىل 
توجهها يف سياق تشديد الخناق عىل الطرف االجتامعي 
إىل دّق األسافني بني نقابات الرتبية، زائد نربات وأنفاس 
التشويه والتشهري باملدرسات واملدرسني يف وسائل اإلعالم 
)الدروس الخصوصية( والتحريض عليهم وتاليب األولياء 
ضدهم األمر الذي ييش مبواقف معادية ويكشف عن 
مشاعر حقد ومساع تشّف مل نعهدها لدى ما سبق من 

وزارات.
أما عىل مستوى مخرجات العملية التفاوضية نشري إىل 
من  جملة  عند  وقفت  قد  القطاع  هياكل  مختلف  أن 
الصدد ولعل  الصادمة وغري املسبوقة يف هذا  الحقائق 
التنكر ملحرض جلسة 1 مارس 2021 بعد أيام قليلة من 
تسبب يف حرمان  ما  وادمغ حجة  دليل  أصدق  إبرامه 
جهدا  توجت  مكتسبات  من  القطاع  مكونات  كافة 

تفاوضيا كبريا
غري عابئة مببلغ رضر انعكاسات ذلك عىل القطاع، وغري 
مدركة ملخاطر ما يولده هذا السلوك األرعن من عوامل 

مدمرة للعالقة مع الجامعة العامة.

مع  الوزارة  أتته  ما  جل  بأن  اليوم  واضحا  بات  وقد 
مختلف القطاعات يف عالقة بحاصل العملية التفاوضية 
يف  النقايب  العمل  تحجيم  إىل  املطاف  نهاية  يف  يهدف 
الحقل الرتبوي وهو هدف طاملا سعت دوائر النهب إىل 
إدراكه وها هي اليوم تد األداة التي تقوم بذلك طوعا.

نبالغ  ال  التفاوضية  العملية  من  املوقف  صعيد  وعىل 
حينام نجزم بأن وزارتنا ال تؤمن بالتفاوض أصال فهي مل 
تّدخر جهدا إلجهاض كل محاولة لتثبيته وإرسائه أساسا 
للعالقة مع الطرف النقايب ذلك أن مطالب القطاع )23 
مطلبا( املرفوعة قبل إرضاب 6 و7 أفريل 2021 مل تطلها 
واليتيمة  الوحيدة  واملناسبة  التفاوضية،  العملية  رياح 
كانت  املطالب  الرتبية حول هذه  بوزارة  التي جمعتنا 
االستهتار: ال ميكن  االستفزاز وقمة يف  ردودها غاية يف 
-سرنى- ال بّد من استشارة رئاسة الحكومة - الظروف ال 
تسمح... كام أن بعض الردود من فرْط تفاهتها تكشف 

أن مصدرها مل يقرأ املطالب أصال.
ويف ما يتعلق باحرتام املكتسبات ال ميكن لوزارة اإلرشاف 
أن تنفي أنها مل تحرتم يوما مكتسباتنا، فال هي رصفت 
منحة  رصفت  وال  حينها،  يف  املتعاقدين  مستحقات 
مواعيد رصف  احرتمت  وال  آجالها،  يف   21  /20 الريف 
ترقيات  تفّعل  مل  كام  سبتمرب(،  )بداية  العودة  منحة 
و   20 سنتي  بعنوان  )ترقيات  حينها  العلمي يف  املسار 
وفشلت  اآلن،  حّد  إىل  إزاءها  ساكنا  تحرك  مل  بل   )21
كعادتها يف تفعيل االتفاقية املشرتكة مع وزارة التعليم 

العايل والبحث العلمي الخاصة بفتح اآلفاق العلمية.
أن  املفيد  من  والتعلم  التعليم  بظروف  يتصل  ما  أما 
تهاون  عن  اللثام  متيط  التي  املعطيات  ببعض  ندفع 

الوزارة وتقصريها املتعمد يف اإلطار:
1 - نسبة التغطية باألقسام التحضريية ال تتعدى 53 % 

من جملة املدارس. 
البنية  تقادم  من  االبتدائية  املدارس  أغلب  تعاين   –  2
التحتية واهرتائها إذ يعود تاريخ 96 % منها إىل ما قبل 

سنة 1980.
3 – 9.9 % من املدارس تحتوي عىل فصول ذات ِفرق 

)44 مدرسة(
الصالح  باملاء  للتغطية  الوطني  املعدل  يتجاوز  مل   –  4
ب 88 % وهو ما يعني أن 461 مدرسه دون ماء  للرشرُّ

ب. صالح للرشرُّ
عدد  يقدر  إذ  باالنرتنات ضعيفة  التغطية  تزال  ال   -  5

الجهات التي تقّل فيها التغطية عن 50 % بـ 15 جهة.
التغطية باإلعالمية إىل  6 - تفيد املؤرشات بالنسبة إىل 

أنها ترتاوح بني 92 و 100 % 
7 - نقص فادح يف التجهيزات اإلعالمية واملواد املكتبية 

وعمليات الصيانة والتعهد.
وضعفها  كليا  مسيّج  غري  مدارسنا  من  كبري  عدد   -  8  

مسيّجة جزئيا.
9 - 10 % من الوحدات الصحية غري مستعملة بسبب 

عدم توفر املاء 
10 - تفتقر 13 مدرسة إىل مجموعات صحية للتالميذ 

و1178 إىل مجموعات صحية للمدرسني
من  وأكرث  مطالعة  قاعة  بها  فقط  مدرسة   219   -  11

ضعفها دون مكتب مدير.
12 - 615 مدرسة أي قرابة سدس 6/1 املدارس بها قاعة 

للمدرسني.
أما يف ما يتعلق باملوارد البرشية ال تزال جهود وزارتنا 
املطلوب  من  القليل  إىل  ترتق  ومل  املأمول،  عن  بعيدة 

وهو ما تنِبئنا به املعطيات:

1 - نصيب كل معلم من التالميذ يقدر بـ 17.8 % أي 
أكرث مام كان عليه يف السنوات املنفصلة .

2 - 34 % من املدرسني العاملني يف املدارس ذات نظام 
الِفرق من املتعاقدين.

3 - االعتامد كليا يف سّد الشغورات عىل التشغيل الهش 
ورفض تسوية وضعيات العاملني بهذه الصيغ.

يف  للتفقد  مؤهل  بيداغوجي  إطار  توفر  عدم   -  4  
الرتبية  املوسيقية-  الرتبية   - )االنجليزية  التعلامت 

التشكيلية - الرياضة.
5 - ضعف نسبة التأطري البيداغوجي إذ تقدر بـ 100 
مدرس لكل متفقد يف حني هي يف حدود النصف كام 

تشّدد عىل ذلك املعايري الدولية.
6 - ضعف نسبة املساعدة البيداغوجية إذ شارفت حاليا 
مساعد لكل 75 مدرسا بينام تركز املعرش الدولية عىل 

واجب أال تتجاوز 42/1
إيقاف  نتيجة  التدريس  إطار  يف  فادح  نقص   -  7

االنتدابات. 
8 - حالة العطالة التي اصبحت عليها معاهد املهن ما 

أثر سلبا عىل تعهد املنتدبني الجدد بشكل خاّص.
محاوالتها  رغم  البيداغوجية٬  باملسألة  ارتبط  ما  أما   
املتكررة إلبراز »إنجازاتها« يف هذا الصدد، عجزت وزارة 
الرتبية عن التسرت عن هنات املنظومة الرتبوية ومواطن 

خللها العديدة ومنها:
 1 - غياب رؤية واضحة ملراجعة الربامج.

إىل  تستند  املعامل  ظاهرة  تكوينية  سياسة  غياب   -  2  
التكوينية  العملية  مع  وتعاط  لالحتياجات  تشخيص 
باعتبارها رافعة أداء وأداة متهري وليست مجال مقاولة 

أو فرصة اسرتزاق.
واالجتامعية  النفسية  للمرافقة  الفادح  الضعف   -  3  

للتالميذ واإلحاطة بذوي االحتياجات الخصوصية منهم
4 -اإلهامل الكبري للحياة املدرسية

أوقات  خارج  للتلميذ  خاصة  فضاءات  انعدام   -  5
الدراسة

التقييامت  لنتائج  التحليلية  الدراسات  محدودية   -  6  
وعدم استثامر املوجود منها.

 7 - تعلم ظواهر العنف ضد املربني يف الوسط املدريس
8 - انعدام املوارد املخّصصة لألنشطة الثقافية والرياضية 

9 - شبكة تعلامت تتسم بكثافة الربامج.
10 - منظومة تقييمية ُمهدرة للزمن املدريس. 

تلك بعض املستويات التي تكشف النقاب عن حال هذا 
اإلرشاف  وزارة  المباالة  مع  لوجه  وجها  وتضعنا  العيد، 
وسوء تقديرها ألهمية االستقرار االجتامعي من حيث 

هو رشط اسايس لكل تقدم، ورضورة الحوار ومفصليته 
ال  الذي  الجيّل  لكن  االستقرار،  لتحقيق  أداة  بوصفه 
الوضع  تأزيم  عىل  الوزارة  حرص  هو  شك  إليه  يرتقي 
االجتامعي وذلك بتوخيها متشيات مع هياكلنا النقابية 
ال ميكن إال أن تفيض إىل إشاعة مناخات توتر واضطراب 
يف الفضاء الرتبوي. واعتبارا ملا سبق بيانه، فإن الجامعة 

العامة للتعليم األسايس إذ تؤكد عىل متسكها بـ: 
1 - الحق يف التفاوض يف كل ما له عالقة بالوضع املادي 

واملعنوي للمربّيات واملربني.
املربمة دون  املوقّعة واملحارض  االتفاقيات  - تفعيل   2 

تلّكؤ أو تسويف.
العلمي  املسار  برتقيات  املتعلقة  املناظرات  فتح   -  3  

لسنتْي 2020 / 2021. 
4 - رصف كامل مستحقات األعوان املتعاقدين.

كافة  بانتداب  وذلك  الهش  التشغيل  مع  القطع   -  5
املتعاقدين وفق معايري ورزنامة يتفق يف شأنها.

)منحة  واملدرسني  املدرسات  مستحقات  رصف   -  6
الريف بعنوان 20 / 21 - ملحة العودة املدرسيّة(.

 15 يف  املؤرخ   57 عدد  األسافني  منشور  سحب   -  7  
سبتمرب 2021. 

  3 أ  الوقتيني صنف  8 - تخفيض ساعات عمل األعوان 
أُسوة بنظرائهم يف قطاع الثانوي.

 9 - إطالق مفاوضات جدية حول املطالب الواردة يف 
الالئحة املهنية 2 مارس 2021. فإنها تدعو كافة الهياكل 

النقابية املحلية والجهوية إىل:
املتعاقدين  الزمالء  تحركات  وتأطري  وإسناد  دعم   -  1  
إنجاحها  عىل  والعمل   3 أ  صنف  الوقتيني  واألعوان 

تعجيال بوضع حد ملعاناتهم التي طال أمدها.
عىل  والحرص  الصحي  بالربوتكول  الكامل  االلتزام   -  2
العمل  عن  التوقف  فيها  مبا  الوسائل  بكافة  تفعيله 

وإغالق املدارس عند االقتضاء.
الرتبوية  املنظومة  تخريب  ملظاهر  التصدي   -  3
التجهيزات - إهامل  الِفرق - غياب  )االكتظاظ - نظام 

البنى التحتية – نقص وسائل العمل...( وذلك بـ:
أ - فضح سياسات التّضليل املتّبعة من قبل الوزارة يف 
عالقة بواقع املدارس عرب توظيف كافة املنابر اإلعالمية.

ب - الدفاع عن املدرسة العمومية يف مواجهة سياسات 
يف  االحتجاجية  الوقفات  بتنظيم  وذلك  فيها  التفريط 
املدارس واملندوبيات وتسيري املظاهرات لفضحها وإنارة 

الرأي العامة وتوعيته مبخاطرها.

* الجامعة العامة للتعليم األسايس

 الكاتب العام نبيل هوايش

بأي حال عدت يا عيد؟
 »شوقي يقول وما درى مبصيبتي

قم للمعلم ووّفه التبجيال

 لو جرب التعليم شوقي ساعة

الحياة شقاوة وخموال لقىض

 حسب املعلم غمة وكآبة

مرأى الدفاتر بكرة وأصيال«.

ابراهيم طوقان

بيان الجامعة العامة للتعليم األساسي  بمناسبة الخامس من أكتوبر: 
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من يوقف النزيف؟
يف تواصل لسلسلة االعتداءات العنيفة ضد الصحافيني والصحافيات والتي انطلقت منذ 

واملصورون/ات  الصحافيون/ات  تعرض  متعددة،  أطراف  بداية شهر سبتمرب 2021 من 

الصحافيون/ات إىل التعنيف لفظيا والتهديد الجسدي خالل تغطيتهم للوقفة االحتجاجية 

التي دعت إليها بعض األحزاب الرافضة لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، بشارع 

الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وقد استهدف املحتجون الصحافيني/ات واملصورين/ات الصحافيني/ات بالعنف اللفظي 

الشتائم  املحتجون  كال  كام  أجنبية،  جهات  لفائدة  بالعمل  اتهامات  إليهم  ووجهوا 

للصحفيني ووصموهم بـ»إعالم العار«.

الصحافيني/ات ورفع شعار »ارحل« يف وجههم خالل  وقد تعّمد بعض املحتجني تصوير 

أخذهم لترصيح من أحد النواب املجّمدين. وطّوقت مجموعات من املحتجني الصحافيني/

ات وعملوا عىل هرسلتهم/ن والتضييق عليهم/ن.

لفائدة  امليدانيني  األمن  أعوان  تدخل  الصحافيني،  استهدف  الذي  السافر  العنف  وأمام 

الصحافيني وعملوا عىل حاميتهم من املخاطر املحدقة بهم ليتمكنوا من القيام بعملهم يف 

امليدان، وقد كثفت النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني اتصاالتها مع خلية األزمة بوزارة 

الداخلية خالل فرتة الوقفة االحتجاجية لضامن التدخل األمني الفوري لحامية الصحافيني 

امليدانيني. إن النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني تدين بشدة ما عاينته من اعتداءات 

خطرية عىل صحافيني/ات ومصورين/ات صحافيون/ات، خالل تغطيتهم لوقفة احتجاجية 

عىل اإلجراءات االستثنائية املتخذة من رئيس الجمهورية من قبل جهات سياسية معروفة 

السنوات  طيلة  الصحافيني  عىل  اعتداءاتها  وتتالت  وللصحافيني  اإلعالم  لحرية  بعدائها 

الفارطة.

وتعترب النقابة هذه املامرسات مواصلة من نفس األطراف لرضب مسار الحريات الصحفية 

وسعيا مستميتا من قبل بعضها إىل إقحام الصحافيني يف مربع الرصاعات السياسية.

ضغوطات  ومامرسة  اإلعالم  عىل  اليد  وضع  ملحاولة  املساعي  تواصل  أن  النقابة  وتعترب 

ميدانية وغري مبارشة عليه استهدافا صارخا لحرية الصحافة وحرية العمل الصحفي وتهديدا 

خطريا لسالمة الصحافيني/ات واملصورين/ات الصحافيني/ات خاصة امليدانيني منهم.

وتذكر النقابة كافة األطراف أن الصحافيني/ات ليسوا بأي حال من األحوال طرفا يف الرصاع 

السيايس، وتجدد دعوتها اىل احرتام طبيعة العمل الصحفي.

وتضع النقابة عىل ذمة الصحافيني/ات طاقمها القانوين لتتبع املعتدين عليهم، وتدعوهم 

إىل اتخاذ كل إجراءات السالمة الكفيلة بحاميتهم يف امليدان.

لحاالت  والتصدي  منظوريها  لحامية  الرضورية  القرارات  كافة  التخاذ  استعدادها  وتؤكد 

االعتداء.

* وحدة الرصد مبركز السالمة املهنية

الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البصري   
توقف بث قتاة الزيتونة

أكدت الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي، أنها احتجزت 
معدات وأوقفت بث قناة »الزيتونة«، وذلك بسبب عملها دون رخصة.

ورّصح رئيس الهئية، نوري اللجمي »تّم حجز معدات البث للزيتونة التي 
تبث دون ترخيص.. القانون سيطبق عىل 

جميع القنوات اإلذاعية والتلفزية الخارجة عن القانون.«
وقال اللجمي »اإلغالق ال عالقة له باإلجراءات االستثنائية التي أعلنها الرئيس...حاولنا يف السنوات 

املاضية غلق القناة ومل نتمكن من ذلك«، يف إشارة إىل أن الزيتونة كانت تحظى بحامية من 
السلطة.

ولكن لطفي التوايت رئيس تحرير قناة الزيتونة يرى أن القرار سيايس.
وقال »القرار هو معاقبة للزيتونة عىل مواقفها األخرية من قرارات الرئيس..السلطات حركت الهيئة 

بسبب معارضتها للرئيس«.

أذن وكيل الجمهورية باملحكمة االبتدائية بتونس 1 بإحالة أسامة 

الشوايل الصحفي بربنامج »الحقائق األربع« الذي يبث عىل قناة 

عىل  بجرمية«  »االيهام  بتهمة  تقديم  بحالة  التونيس«  »الحوار 

خلفية شكاية ضده وهو بصدد القيام بعمل صحفي استقصايئ.

أسامة  الصحفي  الرسمي  بالزي  األمن  قوات  اقتادت  حيث 

حسام  واملنسق  املفتاحي  مكرم  الصحفي  واملصور  الشوايل 

الفرشييش إىل مركز األمن مبنطقة سيدي البشري بتونس العاصمة 

بعد القبض عليهم يف مقربة »الجالز« خالل عملهم عىل تحقيق 

استقصايئ حول تجارة الجامجم البرشية. وقد تم احتجاز الفريق 

الصحفي ألكرث من 5 ساعات مبركز األمن بسيدي البشري. وأذن 

تقديم  بحالة  الشوايل  أسامة  الصحفي  بإحالة  الجمهورية  وكيل 

للمحكمة االبتدائية بتونس1.

وقام عون أمن بالزي الرسمي بإيقاف فايزة العرفاوي الصحفية 

ارتفاع  بروبرتاج مصور حول  قيامها  أم« خالل  بإذاعة »أي أف 

األسعار مبنطقة املرىس بتونس. واقتادها إىل مركز االمن أين تم 

تحرير محرض ضدها يف التصوير دون ترخيص.

الحسيني  ليليا  عىل  األمنية  اإلطارات  أحد  اعتدى  باردو  ويف 

عزازة.   ياسني  واملحامي  الوطنية«  »اإلذاعة  بـ  الصحفية 

للتثبت  الصحفية  تنقلت  حيث 

االنسحاب  عن  أخبار  من  راج  مام 

الشعب،  نواب  مجلس  محيط  من  العسكري 

وحاول افتكاك معداتها واعتدى عليها بالعنف واقتادها إىل مركز 

األمن بباردو.

 عمد املعتدي اىل افتكاك هاتفها وتعنيفها، مام استوجب تنقلهام 

بالفحوصات  قاما  حيث  بالعاصمة،  نيكول  شارل  مستشفى  اىل 

الطبية وقدما شكاية لدى انظار وكيل الجمهورية الذي أذن بفتح 

بحث تحقيقي لدى الفرقة املركزية للحرس الوطني بنب عروس.

تواصل سلسلة االعتداءات على الصحافيين

منعرج خطري يف عالقة األمن بالصحافة

مراسلون بال حدود
إحرتام الصحافيني واجب

منعت قوات األمن باستعامل القوة عديد الصحافيني من تغطية أول مظاهرة نُطمت منذ إعالن الوضع 
عمل  احرتام  إىل  وتدعو  البوليسية  االعتداءات  هذه  حدود  بال  مراسلون  وتدين  تونس.  يف  االستثنايئ 

الصحافيني.
وكان تسعة صحافيني هدفا لعنف قوات األمن، األربعاء 1 سبتمرب، حيث كانوا يعملون عىل تغطية أول 
مظاهرة منذ إعالن اإلجراءات االستثنائية يف 25 جويلية املنقيض. وانتظم التحرك بدعوة من حركة »ماناش 
مسلمني/ات« للمطالبة بكشف الحقيقة يف قضية االغتياالت السيايس التي ذهب ضحيتها زعيمي اليسار 
التونيس شكري بلعيد ومحمد الرباهمي اللذان تعرضا إىل طلق ناري خالل شهري فيفري وجويلية من سنة 
2013 تّم تعنيف الصحافيني ومنعهم من العمل ملا كانوا يعتزمون تغطية هذه املظاهرة أمام مبنى املرسح 
البلدي بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، وهم كل من املصور الصحفي أمين الطويهري من 
موقع »انكفادة« االستقصايئ واملصوران الصحافيان املستقالن نور الدين أحمد وأحمد زروقي والصحافية 
يرسى الشيخاوي من موقع حقائق أونالين والصحافيان املستقالن انتصار قصارة وعيل بوشوشة إىل جانب 

خولة بوكريم، رئيسة تحرير موقع كشف ميديا، وصابر العياري الصحايف يف موقع تونس تتحرى.
كام أصيبت الصحافية غادة بن مبارك، التي تعمل لفائدة موقع مشكال وموقع نواة عندما كانت تصور 
املظاهرة. وقد أوقفها رشطي طالبا منها االستظهار ببطاقة صحايف محرتف وصدرية. وقالت يف شهادتها 
ملراسلون بال حدود »لقد أهنت وقام الرشطي برضيب عىل عنقي وبطني قبل أن يسقطني أرضا بكل عنف. 
وملا كنت ملقاة عىل األرض رأيت رشطيا يعتدي بالعنف عىل متظاهر، ومل أمتكن من تصويره حيث دفعني 

رشطي آخر يف الهواء ووجدتني عىل األرض من جديد وقد أصبت يف ظهري«.
تغطية  من  متكنهم  للعمل  زاوية  اختاروا  امليدان  عىل  الصحافيني  فإن  بوشوشة،  عيل  الصحايف  وحسب 

التظاهرة بكل جوانبها وكانوا ُمتباينني عىل املتظاهرين والرشطة.
ورصح صهيب الخياطي، مدير مكتب شامل أفريقيا ملنظمة مراسلون بال حدود مؤكدا أن »هذه االعتداءات 

غري مقبولة وأن الوضع االستثنايئ الذي تعيشه تونس ال يرُشع بأي شكل التضييق عىل حرية الصحافة. 
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 STAM لرشكة  األساسية  النقابة  بني  عمل  جلسة  انعقدت 

للشحن والرتصيف بسوسة واالدارة العامة بحضور االتحاد الجهوي 

للشغل بسوسة يوم الثالثاء 5 أكتوبر 2021 وبعد الحوار والنقاش 

تّم االتفاق عىل ما ييل:

1( يف خصوص النقص الفادح يف اليد العاملة تّم االتفاق عىل 

لسّد  وذلك   2021/10/20 يوم  اجل  آخر  عروض  بطلب  القيام 

الشغورات وتعبئة كافة الحاجيات خالل 45 يوما.

2( تّم االتفاق عىل مساهمة املتدخلني يف توفري الحرّاس وهم 

G1L+STAM+OMMP وذلك خالل شهر.

3( يف خصوص زي العمل وتوفري األحذية تّم االتفاق عىل أّن 

موىف أكتوبر الجاري وبقيّة مكّونات الزي موىف سنة 2021.

4( توفري مآرب الحاويات الفارغة تعهدت االدارة بتوفريه خالل 

45 يوما وذلك حسب االجراءات القانونية.

5( أّما يف ما يخّص النظام التأجريي املوحد تّم االتفاق عىل أن 

يقع الرّد من طرف االدارة العامة خالل 3 أسابيع )20 يوما( لتلبية 

الطلب وذلك لعرضه مجّددا يف الجلسة القادمة شأنه شأن توفري 

وسيلة نقل لعملة الحّصة اللّيلية.

6( تحسني وضعية االداريني هناك تقّدم يف االجراءات وسيتّم 

التنفيذ يف إبّانه حال االنتهاء واستكامل االجراءات.

7( الرتفيع يف منحة التقاعد من 3 إىل 6 أجور سيتّم ذلك يف 

املفاوضات الرتتيبية.

اضراب يوم 14 أكتوبر
نحن أعوان وموظفي االدارة الجهوية ألمالك الدولة والشؤون 

االتحاد  بدار   2021/10/01 يوم  املجتمعون  بسوسة  العقارية 

الجهوي  التنفيذي  املكتب  بإرشاف  بسوسة  للشغل  الجهوي 

وبحضور الجامعة العامة والنقابة األساسية، وبعد تدارسنا ألوضاعنا 

االجتامعية واملهنية املتمثلة خاّصة يف النقاط التالية:

ـ ظروف العمل املزرية.

والسيارات  العمل  وأدوات  والتجهيزات  األعوان  يف  النقص  ـ 

االدارية.

ـ حامية األعوان.

 14 يوم  كامل  وقانوين  رشعي  ارضاب  يف  الدخول  نقّرر  فإنّنا 

أكتوبر 2021 مبقر املؤسسة.

محضر جلسة يف »ستام« سوسة

للتعليم  الجهوية  االطارات  ندوة  إّن 
أكتوبر   5 يوم  املنعقدة  بنابل  األسايس 
2021 بإرشاف األخ عبّاس الحنايش الكاتب 
ريدان  مراد  واألخ  الجهوي  لالتحاد  العام 
إذ تحيي  الجهوي  التنفيذي  املكتب  عضو 
الزميالت والزمالء يف يومهم العاملي وبعد 
من  بالجهة  الرتبوي  للوضع  تدارسها 
حيث االكتظاظ، النقص الفادح يف االطار، 

واالعتداءات  التجهيزات 
املتكّررة عىل حرمة املؤسسة 
واملربني  واملربيات  الرتبوية 
مباالة  وال  اكرتاث  وعدم 
واملندوبية  االرشاف  وزارة 
بل  بنابل  للرتبية  الجهوية 
حّد  إىل  األمر  بهم  وصل 
بالهاتف  املديرين  دعوة 
وامتصاص  األقسام  ضّم  إىل 
جودة  يهّدد  ماّم  الساعات 
حدود  إىل  الرتبوية  العمليّة 

انهيارها.
االطارات  ندوة  إّن 
التعليم  لقطاع  الجهوية 
بنابل بقدر حرصها  األسايس 
عىل إنجاح العودة املدرسية 

فهي حريصة أيضا عىل الدفاع عن مؤسسة 
جيّد  متدرس  حّق  تؤمن  عموميّة  تربوية 

ألبنائنا وبناتنا من املتعلّمني وتقّرر:
مبقر  مفتوح  اعتصام  يف  الدخول  ـ 
االرشاف  وزارة  استجابة  لحّد  املندوبية 

ملطالبنا واملتمثلة حينيا يف:
ـ حّل األقسام يف كّل فصل يتجاوز 32 

تلميذا كلاّم توفّر الفضاء.
يفي  الذي  الالزم  االطار  توفري  ـ 

بحاجيات الجهة.
وخاّصة  الالزمة  التجهيزات  توفري  ـ 

فضاءات التدريس املتفق عليها.
كّل  التخاذ  منعقدة  أشغالها  وتبقى 
الرشعية  التصعيدية  النضالية  األشكال 
وزارة  استجابة  عدم  صورة  يف  والقانونية 

االرشاف ملطالبنا.

الصحفية زينب الصالحي في ذمة اهلل
 

 بكل أىس وحرسة تلقينا يف »الشعب«، نبأ رحيل الزميلة 

الصحفية زينب الصالحي. 

وشغلت الراحلة زينب الصالحي  خطة ملحقة صحفية 

بحزب آفاق تونس. حيث متيزت بدماثة أخالقها وحسن 

تعاملها مع كافة الزميالت والزمالء الصحفيني. 

العام  االتحاد  هياكل  تتقدم  الجلل،  املصاب  وبهذا 

إىل  املواساة  وعبارات  التعازي  بأحر  للشغل،  التونيس 

أرستها و عائلتها الصحفية وكافة الصحفيات والصحفيني، 

راجية من الله أن يرزقهم الصرب والسلوان.

رحم الله الزميلة زينب الصالحي وتقبلها بواسع رحمته 

وغفرانه.

 

تعزية 
االسايس  للتعليم  الجامعي  الفرع  يتقدم 

بنابل بأحر التعازي إىل السيدة نجالء شوشان 

للرتبية  الجهوية  باملندوبية  العامة  الكاتبة 

بنابل اثر وفاة والدها تغمده الله برحمته و 

رزق أهله و ذويه جميل الصرب و السلوان.

ندوة اطارات التعليم األساسي في نابل:

اكتظاظ، غياب التجهيزات وعدم توّفر االطار

اعتداءات على املربني ووقفة احتجاجية
والنقابة  بنابل  األسايس  للتعليم  الجامعي  الفرع  إّن 

االعتداءات  إذ يسّجالن  بقربة  األسايس  للتعليم  األساسية 

املدرسة  وحرمة  املربني  وزمالئنا  زميالتنا  عىل  املتكّررة 

العمومية وخاّصة ما يقع خالل هذه األيّام األخرية مبدرسة 

اللفظي  العنف  لظاهرة  تعاظم  من  بقربة  الجريب  حي 

واملادي عىل زمالئنا باملدرسة يف غياب تام الدارتها.

بنابل  للرتبية  الجهوية  املندوبية  نطالب  فإنّنا  لذلك 

تنفيذ  تّم  كام  منظوريها  حامية  يف  مسؤولياتها  بتحّمل 

أمس  يوم  وذلك  املامرسات  هذه  بعد  احتجاجية  وقفة 

االربعاء 6 أكتوبر 2021 بداية من الساعة الثامنة صباحا 

إىل الساعة العارشة صباحا مبدرسة حي الجريب بقربة.

تعزية
املناضلة  األخت  وفاة  الوطني  التنفيذي  املكتب  ينعى 
النقابية العاملة جميلة لحمر عضو الفرع الجامعي للنسيج 

باملهدية.
النسيج  وعامل  وعامالت  أهلها  ورزق  الفقيدة  الله  رحم 

وكافة النقابيني جميل الصرب والسلوان. 
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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الشركة  لهذه األسباب تقرر اإلضراب يف 
PSI   البرتولية الصناعية

النقابة األساسية للرشكة  التي رفعتها  النقايب  املنعقدة بشأن جملة املطالب وأهمها إرجاع املطرودين والحق  الصلحية  الجلسة  إثر 
البرتولية الصناعية PSI واالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس والتي تّم مبقتضاها إعالن االرضاب أيام 6 و7 و8 و9 اكتوبر الجاري.

وبناء عىل عدم جدية الطرف اإلداري وخاصة أصحاب املؤسسة عبد املطلب البوبكري والحبيب بايل يف التفاوض وتعنتهم يف طرد 
سبق  كام  العامل  تهديد  يواصلون  الرشكاء  أن  العلم  مع  عنه.  املعلن  باالرضاب  التمسك  تقرر  فإنه  القوانني،  احرتام  وعدم  العامل 

باملليشيات والعصابات املصحوبة بالكالب إذا تّم تنفيذ ارضابهم.
ونجدد تأكيدنا عىل ان باب التفاوض ما زال مفتوحا وأننا مستعدون يف أي وقت اليجاد حلول ومواصلة التحاور بشأن املناخ االجتامعي. 
ونشّدد يف املقابل عىل أنه لن يتم الرتاجع عن االرضاب ما مل يتم إرجاع املطرودين واحرتام الحق النقايب والقانون واملواثيق الدولية أن 

عامل الرشكة البرتولية الصناعية psi عىل قناعة تامة وراسخة باالستمرار يف معركتهم النضالية حتى النهاية.

االجتماعي  الحوار  تعّطل 
يف التعليم العالي

يوم  العلمي  والبحث  العايل  للتعليم  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  اجتمع 
5 أكتوبر 2021 للتداول يف إشكالية تعطّل الحوار مع وزارة االرشاف. ويهّم الجامعة 

العامة أن تتوّجه للرأي العام الجامعي والنقايب والوطني مبا ييل:
من  لها  املوّجهة  للدعوة  الوزارة  استجابة  عدم  من  الشديد  قلقها  عن  تعّب   .1
االتحاد العام التونيس للشغل للتفاوض حول النقاط الواردة يف الالئحة املهنية املنبثقة 

عن املؤمتر الرابع للجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي.
2. تستنكر رفض الوزارة إمضاء محرض الجلسة التفاوضية بتاريخ 12 أوت 2021 

رغم ميض قرابة الشهرين عىل انعقادها وتناولها لنقاط حارقة ومستعجلة.
3. تستغرب عدم جدية الوزارة يف التعامل مع طلبات عقد الجلسات مع الطرف 

النقايب حول املسائل الطارئة واليومية.
4. تدين تراجع الوزارة يف وعودها، بتعديل عدد خطط الرتقية املفتوحة لرتبتي 
الخطط  ملنحة  الرجعي  املفعول  وباعتامد   2019 لدورة  تكنولوجي  ومحارض  أستاذ 

الوظيفية انطالقا من تاريخ املبارشة الفعلية.
مرشوع  من  محيّنة  نسخة  من  النقايب  الطرف  متكني  الوزارة  رفض  تستهجن   .5

تعاونية الجامعيني واعتامدها أسلوب املراوغة وحجب املعلومة.
وأمام كّل ما تقّدم ومواصلة وزارة االرشاف سياسة املامطلة وغلق باب الحوار مع 
الجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي وغياب تشاركيّة حقيقيّة تهدف إليجاد 
الحلول للمشاكل املطروحة، يحّمل املكتب التنفيذي للجامعة العامة الوزارة مسؤولية 
تعفني األجواء وترّديها وانعكاساتها الخطرية املحتملة عىل صريورة السنة الجامعية يف 

صورة اإلمعان يف هضم حقوق الجامعيني وتعطيل التواصل والحوار االجتامعي.
كافة  ويدعو  املرشوعة  ومطالبه  القطاع  عن  للدفاع  استعداده  عن  يعّب  وعليه، 
العلمي  والبحث  العايل  للتعليم  العامة  الجامعة  حول  لاللتفاف  النقابية  الهياكل 
التنّكر  يتعّمد  من  كّل  ضّد  املتاحة  الوسائل  بكل  النضالية  املعركة  لخوض  والتجّند 

لحقوق الجامعيني أو يتملّص من املسؤولية امللقاة عىل عاتقه.
الكاتب العام نزار بن صالح

للشغل  التونيس  العام  باالتحاد  والنرش  االعالم  قسم  من  ببادرة 
لتخليد ذكرى 26 جانفي 1978 وعمال عىل تجميع األرشيف ورغبة يف 
تحويل يوم 26 جانفي من كّل سنة إىل يوم وطني للحقوق االقتصادية 
املجتمع  فعاليات  فيها  شاركت  هامة  تظاهرة  انتظمت  واالجتامعية.. 

املدين من منظامت والجمعيات.
االتحاد  عام  كاتب  يوسف  سعيد  األخ  افتتحها  التظاهرة  هذه 
الجهوي للشغل مبداخلة حيّى خاللها املناضلني الذين عاشوا تلك الفرتة 
كانت  محن  بحجم  كانت  التي  العذابات  شتى  من  له  تعرّضوا  وما 
عديد  عن  فضال  عنوانها  البوليسية  واملطاردات  عليها  شاهدة  السجون 
املضايقات والتضييقات والعزل عن العمل ماّم أصبح معه العمل النقايب 

إِفًْكا وجرمية كاملة ليكون يف أعقاب ذلك االرضاب املشهود يف 26 جانفي 
وكان  االحتواء  محاوالت  كّل  عن  املنظمة  استقاللية  عن  للدفاع   1978
لجهة املنستري انخراط جاد يف الدعم لهذا الحراك البطويل حيث تعالت 
األصوات يف قرص هالل )سيتاكس( واملكنني وجاّمل وغريها، ماّم استدعى 
دخول القّوة العامة عىل الخط للنزول إىل الشوارع وما انجّر عن ذلك 

من تداعيات.
عمق  يف  للغوص  للحارضين  املجال  فسح  سعيد  األخ  كلمة  إثر 
الذاكرة وخاّصة منهم أولئك الذين عايشوا سائر املحطّات واملحن ليكون 
الشبّان من  كبرية من  وبليغا ومؤثرا خاصة عىل مجموعة  ثريا  النقاش 
لصفحة من صفحات التاريخ الوطني التي يتجاهلها اليوم البعض مّمن أبناء النقابيني وغريهم والذين كانت الفرصة سانحة لهم لقراءة مرتويّة 

بالعارضة  واصطدمت  املرمى  كُرتهم  أخطأت  والذين  مرض  قلوبهم  يف 
الندوة  خالل  تّم  حيث  والسينام  الفن  بلغة  البار«  و»عىل  الكرة  بلغة 
الحارضون  تابعه  الذي  التلييل  للمخرج سامي  البار«  فيلم »عىل  عرض 
حيثيات  حول  وبناء  جاد  نقاش  يف  العرض  بعد  لينخرطوا  انتباه  بكّل 

السيناريو وتقنيات االخراج وغريهام...

تقدير وتنويه
باقي  عن  اختلفت  باعتبارها  تنويه  محّل  كانت  التظاهرة  هذه 
والفّني  التثقيفي  الجانب  عليها  غلب  إذ  النقابية  والتحرّكات  األنشطة 
والتاريخي والتي أّمن فقراتها ونسقها إىل جانب األخ سعيد االخوة عبد 
الكريم الجديدي وخالد الصيادي واألخت نهلة الصيادي أعضاء املكتب 

التنفيذي الجهوي.
حمدة الزبادي

»مانسيناش 26 جانفي« في المنستير

الذكرى والذاكرة... للتاريخ والعربة

إضراب يف واتس اندسرتي
نحن عاّمل وعامالت مؤسسة »واتس اندسرتي« باملنستري املجتمعني يوم 4 أكتوبر 2021 وبعد تدارس أوضاعنا املهنية واملادية 
املتدهورة بسبب تعطّل املفاوضات االجتامعية نعلن الدخول يف ارضاب بيوم واحد املوافق ليوم 14 أكتوبر 2021 مبقر املؤسسة 

يف صورة عدم تلبية مطالبنا اآليت ذكرها:
ـ تعطّل املفاوضات االجتامعية.

ـ خصم االنخراط لفائدة االتحاد العام التونيس للشغل آليا.
ـ املناخ االجتامعي داخل املؤسسة.
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ما  بعد  السنة  هذه  أكتوبر   5 ذكرى  وتأيت 
 19 كوفيد  جائحة  ظهور  عىل  سنتني  يقارب 
تشهد  قد  جديدة  جامعيّة  سنة  افتتاح  وبعيد 
االنقطاع  تفرض  حجر  فرتات  سابقتيها  مثل 
البحث  أنشطة  وعن  الحضورّي  التدريس  عن 
سنويّا  تتزامن  التي  املناسبة،  وبهذه  والتأطري. 
يطيب  الجامعيّة،  للسنة  الفعليّة  البداية  مع 
للتعليم  العامة  للجامعة  التنفيذي  للمكتب 
بالتحيّة  يتوّجه  أن  العلمي  والبحث  العايل 
ورتبهم  أسالكهم  مبختلف  الجامعيني  لكافة 
وينحني  به  يهّنئهم  وأن  العاملي،  يومهم  يف 
بها  قاموا  التي  الجبّارة  للمجهودات  إجالال 
لتأمني  السابقتني  الجامعيتني  الّسنتني  خالل 
الدنيا للتكوين رغم غياب إسرتاتيجية  الحدود 
ظّل  ويف  الجائحة،  ملواجهة  واضحة  وزاريّة 
املجهودات  هذه  تجاه  اإلرشاف  سلطة  جحود 
التي يقوم بها الجامعيّون والتي ال تزال تنتظر 
التّثمني والتقدير واالعرتاف. كام يغتنم املكتب 
ليك  الفرصة  هذه  العامة  للجامعة  التنفيذي 
التلقيح  استكامل  رضورة  عىل  التّأكيد  يجّدد 
به  طالب  قد  كان  كام  الجامعيّة،  األرسة  لكّل 
يف بيانه بتاريخ 5 جويلية 2021، ويذكّر الوزارة 
الربوتوكول  مقتضيات  احرتام  فرض  برضورة 
هو  ما  كّل  وتوفري  الجسدي  كالتباعد  الصحّي 
رضورّي لذلك من أجهزة قيس الحرارة، وسوائل 

التعقيم، والكاممات، وغريها.
ويعترب املكتب التنفيذي للجامعة الّعامة هذه 
يف  وللّنظر  للتقييم  فرصة  السّنوية  الذكرى 
العايل  للتعليم  كمنظومة وطنيّة  اقرتابنا،  مدى 
املنصوص  املقتضيات  من  العلمي،  والبحث 
ومدى  لليونسكو   1997 توصية  يف  عليها 
احرتامنا ملضامينها والتي ميكن اعتبارها مرجعا 
فيام  الدولية  للمعايري  األساسية  املراجع  من 
وال  العلمي.  والبحث  العايل  التعليم  يخص 
يستطيع املتابع للشأن الجامعي واملتأمل فيه، 
إاّل أن يقف عىل حجم الفروقات بني ما تعيشه 
والبحث  العايل  للتعليم  الوطنية  املنظومة 
به  أتت  وما  تونس  يف  والجامعيون  العلمي 
ارتكاز،  ونقاط  ومعايري  معامل  من  التّوصية 
صدورها  عىل  قرن  ربع  يقارب  ما  مرور  رغم 
لصالح  وتصويتها  املؤمتر  يف  بالدنا  ومساهمة 
توصياته. وفيام ييل أربع نقاط أساسية أرصّت 
تضع  وهي  وأكّدتها،  اليونسكو  توصية  عليها 
أداء منظومتنا الوطنية للتعليم العايل والبحث 
هذه  منظور  من  التقييم  محّك  عىل  العلمي 

النقاط األربع.
التعليم العايل كمرفق عمومي

العمومي  املرفق  طابع  عىل  التّوصية  تنّص 
الّدول  توفّر  أن  رضورة  وعىل  العايل  للتعليم 

احرتام  تفرض  وأن  للمدرّسني  الجيّد  التكوين 
املعايري املهنيّة يف مجايل التدريس والبحث وأن 
تعمل عىل تنمية اإلحساس باملسؤولية الفردية 

والجامعية لدى مدريّس التعليم العايل. 
ال جدال يف القول يف هذا الّشأن بأّن ذلك غري 
محرتم يف بالدنا، حيث نعيش منذ سنوات عديدة 
للتعليم  العمومي  التمويل  يف  فادحا  تقليصا 
العايل والبحث العلمي وتغييبا للمعايري وانكفاء 
لدور الّدولة يف اإلحاطة بالجامعيني ومبهنتهم. 
لقطاع  فوضويا  تطّورا  نعيش  ذلك،  مقابل  ويف 
متناميا،  هيكليّا  وعجزا  الخاّص  العايل  التعليم 
كام هو مبنّي يف تقرير دائرة املحاسبات لسنة 
2018 والذي حّث وزارة التعليم العايل والبحث 
وصالحياتها  إرشافها  مامرسة  عىل  العلمي 
الخاّصة  العايل  التعليم  الرقابيّة عىل مؤسسات 
املنظّمة  القانونيّة  النصوص  عليها  تنّص  والتي 
إىل  اإلرشاف  بوزارة  األمر  وصل  بل  للقطاع، 
الوقوف وقفة املتفّرج غري املكرتث، وإىل يومنا 
القانوين  وغري  الفوضوي  االنتصاب  أمام  هذا، 
املستمّر منذ سنتني لجامعة أجنبية عىل الرتاب 
التونيس. وذلك يعّد، دون شك، تناقضا صارخا 
مع مفهوم املرفق العمومي ورضبا واضحا له، 
حيث من املفرتض أاّل تكتفي الدولة بالترشيع 
وترافق  وتستثمر  متّول  أن  واجبها  من  وإمنا 
التي تخّولها  الّصالحيات  وتراقب ومتارس كافة 

النصوص القانونية للقيام بتلك األدوار.

استقاللّية الجامعات ومؤسسات التعليم العايل
تنّص توصية اليونسكو لسنة 1997 عىل أهميّة 
استقاللية الجامعات ومؤّسسات التعليم العايل، 
طرق  وتدقّق  األكادمييّة  أبعادها  يف  وتفّصلها 
لبلوغ  فيها  التّصف  وآليات  املؤسسات  تنظيم 
التوصية عىل دور  هذه االستقاللية، كام تؤكّد 
الدولة يف حامية هذه االستقاللية وصيانتها من 

التهديدات. 
فاالستقاللية  تونس غري ذلك،  الوضع يف  ولكن 
التعليم  ومؤسسات  للجامعات  األكادميية 
للشأن  املتابعون  يرى  وال  متاما.  غائبة  العايل 
العايل  التعليم  وزارة  سياسات  يف  الجامعي 
والبحث العلمّي أّي مّؤرش عىل الرغبة يف طرح 
إذ نعيش  الّسائد.  العكس هو  امللّف، بل  هذا 
ومؤسسات  للجامعات  تعطيال  سنوات  منذ 
للتحّول  مبلّفات  تقّدمت  التي  العايل  التعليم 
إداريّة  صبغة  ذات  عمومية  مؤسسات  من 
علميّة  صبغة  ذات  عمومية  مؤسسات  إىل 
التي  القانونيّة  الصيغة  هذه  وتكنولوجيّة، 
االستقاللية.  من  نسبيّة  ولو  جرعة  من  متكنها 
ويبدو أّن التعطيل ليس وليد الّصدفة أو رهني 
لعقلية وثقافة  انعكاس  ظرفيّة معيّنة، بل هو 

سائدتني تكرّسان الجمود وتأبيان التعايش مع 
االستقاللية أو حتى قبولها كفكرة. نفس هذه 
التعليم  منظومة  عىل  فّوتتا  والثقافة  العقلية 
العايل والبحث العلمي منذ سنة 2016، فرصة 
والدميومة  املناعة  أسباب  وكسب  اإلقالع 
واإلشعاع عرب تعطيل مشاريع اإلصالح الجامعي 
وما تحمله يف طياتها من نظرة ورؤى مستقبلية 

تكرس عقودا من التكلّس. 
ظروف عمل املدّرسني الجامعيني

املدرسني  عمل  ظروف  محور  يخّص  فيام 
لليونسكو عىل   1997 الجامعيني، تؤكّد توصية 
أجور  من  الظروف،  هذه  تكون  أن  رضورة 
قارّة وأماكن عمل وتجهيزات وغريها،  وخطط 
للجامعيني من  الئقة ومناسبة ليك متثّل حافزا 
أجل تفتّق مواهبهم وتطوير أدائهم وتحفيزهم 

عىل التطّور والبحث. 
إن الحصيلة فيام يتعلق بهذا املحور هي أيضا 
سلبية، إذ ال يحصل الجامعيّون يف تونس عىل 
أجور ترتقي إىل مستوى ما جاءت به التوصية، 
الجوار  بلدان  ملعدالت  حتى  تصل  ال  هي  بل 
املغاريب وما ميثّله ذلك من عوائق يف ظل عوملة 
يف  ساهم  ماّم  األكادميية،  والعالقات  املعرفة 
استفحال ظاهرة هجرة الجامعيني أو التحاقهم 
من  الجامعيون  يشكو  كام  الفني.  بالتعاون 
قارّة  خطط  يف  االنتداب  دورات  فتح  تعطّل 
مقابل االلتجاء إىل مختلف آليات الشغل الهش 
أماكن  أما  عرضية.  بصفة  والعمل  كالتعاقد 
يف  بكثري  املأمول  دون  فهي  العمل  وظروف 
ومفككة خضعت  مجزأة  جامعية  خارطة  ظل 
منذ بداياتها إىل اعتبارات سياسوية ال أكادميية، 
من  حال  بأّي  توفّر  ال  مهرتئة  تحتيّة  وبنى 
األحوال مكانا الئقا للبحث والتدريس والتأطري، 
غالبا  وتشكو  الزمن  تجاوزها  بالية  وتجهيزات 
الشبكة  إىل  الولوج  حتى  الصيّانة.  غياب  من 
أساسيات  من  أصبح  والذي  العنكبوتية، 
بدوره  يزال  فال  األكادميي،  والبحث  التدريس 
غري متوفّر يف عديد املؤسسات الجامعية، وهو 
 2020 سنة  الوزارة  عندما حاولت  ما الحظناه 
التدريس  من  التحول  كوفيد19  جائحة  جراء 
الحضوري إىل التدريس عن بعد، مام اضطرها 

البيداغوجي  التواصل  مفهوم  ابتداع  إىل 
إىل  الولوج  إمكانيات  انعدام  عىل  للتغطية 

منصات وتطبيقات التدريس عن بعد.

الحق يف التفاوض الجامعي
أخريا وليس آخرا، تّص توصية 5 أكتوبر 1997 
حّق  عىل  نقاطها  من  العديد  يف  لليونسكو 
الجامعي عرب  التفاوض  الجامعيني يف  املدرّسني 
هياكلهم النقابيّة املمثّلة واملنتخبة انتخابا حرّا 
ال تتدخل فيه سلطات اإلرشاف، وعىل رضورة 
قوة  مكامن  من  مكمنا  التفاوض  ذلك  اعتبار 
إّن  علمي.  وبحث  عال  تعليم  منظومة  أي 
هذه املسألة، التي تبدو بديهيّة من أّول وهلة، 
الفرتة  خالل  واضحا  انحسارا  أيضا  شهدت  قد 
األخرية. إذ من الواضح أن توّجه الوزارة الحالية 
عرب  الجامعي  التفاوض  تعطيل  منحى  ينحو 
أحادية،  بطريقة  االجتامعي  الحوار  باب  غلق 
بهذه  أيضا  تحيط  املخاطر  أّن  عىل  يؤرّش  ماّم 

النقطة من التوصية.
إّن هذا الجرد السلبي والواقعي يف نفس اآلن، 
يستمر  أن  األحوال  بأي حال من  أمر ال ميكن 
الوطنية  الدولة  بدايات  منذ  راهنت  بالد  يف 
الرثوة  وعىل  االجتامعية  السياسة  أهميّة  عىل 
كمصعد  مراحله  بكل  التعليم  وعىل  البرشية 
للجامعة  التنفيذي  املكتب  ويهم  اجتامعي. 
الوطني  العام  للرأي  بنداء  يتوّجه  أن  العامة 
ولكل من يهمه األمر إليقاف التدهور الحاصل 
والبحث  العايل  للتعليم  الوطنية  منظومتنا  يف 
فكرة  طرح  إعادة  عرب  بها  والنهوض  العلمي 
أولوياتنا  سلم  عىل  ووضعها  املستمر  إصالحها 
الوطنية وذلك وفق املعايري األكادميية العاملية 
توصية  يف  عليها  املنصوص  املعايري  ومنها 
يكون  أن  يجب  وبالطبع،  لليونسكو.   1997
الكلية  اإلصالح  بعملية  مرتبطا  اإلصالح  هذا 
عاّمة،  بصفة  والتعليمية  الرتبوية  للمنظومة 
تعترب  التي  الكربى  اإلصالحية  العملية  هذه 
حقيقية  تنموية  عملية  ألّي  واألساس  املدخل 

وشاملة لبالدنا. 
الكاتب العام
نزار بن صالح

العاملّي للمدرّسني  العامل باليوم  يحتفل الجامعّيون يف تونس كسائر الجامعيني يف باقي أرجاء 
التوصية املشرتكة الصادرة عن منظّمة العمل  الذي يوافق سنويّا يوم 5 أكتوبر، ذكرى توقيع 
واملتعلّقة   1966 سنة  اليونسكو  والثقافة،  والعلوم  للرتبية  املتحدة  األمم  ومنظمة  الدولية 
بظروف عمل املدّرسني بصفة عاّمة يف مختلف املراحل التعليمية. كام يحتفلون يف نفس اليوم 
باملصادقة من طرف املؤمتر العام لليونسكو سنة 1997 )رغم أّن املصادقة متّت يوم 11 نوفمرب 
العايل فيام يهّم أوضاعهم ومهامهم  التعليم  التدريس يف  بإطار  الخاّصة  التوصية  1997( عىل 

وحقوقهم وظروف عملهم. 

بمناسبة اليوم العالمي للمدرسين

تقليص التمويل العمومي وتغييب للمعايري وانكفاء دور الدولة
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عبد الرحامن: الرجل الذي َحَمَل همَّ 

مدينة الكاف ومن خاللها هموم 

الوطن، الرُجل الذي أَحبَّ هذه 

املدينة وَعِشَق الوطن...

الرجل الذي يُجوُب كلَّ يوم أنحاء 

املدينة باكرا، يلتقي العامل الذي 

طرَده َعرفه واملوظّف الذي يُِعدُّ 

جوابا عىل استجواٍب واملُزارع الذي 

اضطُِهَد يف إحدى الضيعات والطالب 

ُس طريقه السيايس يف  الذي يتحسَّ

إحدى الجامعات...

الرجل الذي َسكنه هاجس الثورة 

وتلَبََّسُه الخط الوطني الدميقراطي 

َعرَفْتُه ساحات النضال يف العمل 

النقايب الذي مارَسه بالتضحية إىل حدِّ 

االحرتاف وَعرفته مواقع اإلنتاج يَُؤطُِّر 

أشكال النضال ويُدافع عن منظمة 

الشغالني...

الرجل الذي َعرفته ساحات 

املؤسسات التعليمية مربًِّيا فاضال 

ومحتِضًنا ألجيال وأجيال وَعرفته 

ًسا عن  قاعات األساتذة ُمدافعا َشِ

املدرسني ومناضال صلبا ضد كل 

مظاهر القهر واالستبداد...

الرجُل الذي مل يَْنَحِن ومل يأُْخذُه بهرج 

ِه َصلٌب يف عدائه  ٌ يف ودِّ املواقع، لَنيِّ

دافٌئ يف عالقاته راق يف معامالته...

الرجل الذي َخِبَ مستلزمات مدينة 

الكاف وَمسك مقتضيات الثورة 

والوطن لذلك تناُم مدينة الكاف 

لياليها حزينًة دون عبد الرحامن 

وسيصحو الوطن عىل تحقُّق أحالمه 

الباقية فينا...

لََك الوفاُء ولروحك السالم 

والّسكينة...

* عامر الفارحي

مدينة الكاف تنام هذه األيام
 دون املناضل عبد الرحمان السمعلي...

لمسُة 
وفاء:

لتأبني  الكاف  إىل  تحوّل  العام  األمني  األخ 
املرحوم عبد الرحمان السمعلي

الدين الطبويب  العام نور  تحّول األخ األمني 

مبعية األخ منعم عمرية إىل الكاف حيث قام 

بتأبني املناضل النقايب عبد الرحامن السمعيل 

لالتحاد  السابق  املساعد  العام  الكاتب 

االتحاد  مبقر  التأبني  وتّم  بالكاف،  الجهوي 

الجهوي بحضور عدد من اإلطارات النقابية 

السايح  كامل  واألخ  والجهوية  الوطنية 

بالكاف. الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب 

أهله  ورزق  الفقيد  الله  رحم 

والسلوان. الصب  جميل  وذويه 

في االتحاد الجهوي بتونس

مؤتمر الفرع الجامعي للبناء
للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يعلم 

للبناء  الجامعي  الفرع  مؤمتر  عقد  تقّرر  انه  بتونس 

بجهة تونس يوم الثالثاء 12 أكتوبر 2021 عىل الساعة 

العارشة صباحا بدار االتحاد.

للمكتب  الرتشح  يف  راغب  منخرط  كل  فعىل 

الرشوط  فيه  تتوفّر  مّمن  الجامعي  للفرع  التنفيذي 

القانونية املنصوص عليها بالفصل )112( من النظام 

العام  الكاتب  باسم  ترشح  مبطلب  التقدم  الداخيل 

يوم  أقصاه  اجل  يف  بتونس  للشغل  الجهوي  لالتحاد 

منتصف   12 الساعة  عىل   2021 أكتوبر   8 الجمعة 

النهار.

خالص  يكون  ان  يكون  ان  املرتشح  يف  يشرتط 

متتالية  كاملة  سنوات  أربع  مدة  باالتحاد  االنخراط 

عند الرتشح وان يكون خالص الذمة مع قسم املالية 

باالتحاد.

النقابية  للمسؤولية  متحّمال  يكون  أن  عليه  كام 

ملّدة ال تقل عن أربع سنوات متتالية عند الرتشح أو 

كان تحملها ملّدة ال تقل عن خمس سنوات كاملة.

 أن يكون مبارشا غري متقاعد.

امرأة  الجامعي  للفرع  التنفيذي  املكتب  يضّم 

عىل األقل طبقا للفصل 112 من النظام الداخيل، وال 

مينع عدم تقديم إمرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف 

تاريخه.

يف  باالشرتاك  ملزما  يبقى  انتخابه  يتّم  من  كّل 

جريدة الشعب طبقا للفصل 215 من النظام الداخيل.

مالحظة:

* الرّجاء ذكر رقم املعرف الوحيد.

* الرجاء ذكر رقم الهاتف الجّوال.
الكاتب العام فاروق العّياري

عماد الدين شربيب كتابا عاما  ملركز إنتاج ونقل الكهرباء بشوشة رادس   
انعقد يوم اإلثنني 4 أكتوبر 2021 مؤمتر النقابة األساسية ملركز إنتاج ونقل الكهرباء بشوشة رادس بإرشاف االتحاد 

الجهوي للشغل ببنعروس وبحضور الجامعة العامة للكهرباء والغاز وقد انتهت أشغاله بانتخاب املكتب النقايب الذي 

توىل فيه األخ عامد الدين رشبيب الكتابة العامة. 
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بيان حول حركة النقل 
يف القصرين

الثانوي والرتبية البدنية بالقرصين، وبعد تلقيه مراسلة من املندوبية  إّن الفرع الجامعي للتعليم 

الخاصة بزمالئنا  النقل  بتاريخ 2021/9/28 النجاز حركة  بالجهة  الشباب والرياضة  للشؤون  الجهوية 

مدرسات ومدريس الرتبية البدنية يوم الخميس 30 سبتمرب 2021 عىل الساعة العارشة صباحا فوجئ 

بإرصار الطرف االداري عىل ترشيك متفقدي املادة يف انجاز الحركة وعليه يهّم الفرع الجامعي أن يعرّب 

عن ما ييل:

الجامعي دون سواهام مع  والفرع  الجهوية  املندوبية  بحضور  النقل  بانجاز حركة  التام  ـ متسكنا 

التأكيد عىل احرتامنا التام لسلك املتفقدين ودورهم البيداغوجي.

ـ استنكارنا التأخري الحاصل يف تحديد موعد انجاز حركة النقل وعدم إيالء مصلحة املدرسني والناشئة 

ما يستحقون من اهتامم، ودون مراعاة للجانب االجتامعي والعائيل للزمالء الوافدين يف حركة النقل 

الوطنية والذين مازالوا ينتظرون انجاز حركة النقل الداخلية.

االجتامعي  الطرف  والرياضة وعدم جلوسه مع  الشباب  السيد مندوب شـؤون  استغرابنا سلوك  ـ 

لحلحلة الوضع وتجنيب زمالئنا وأبنائنا التالميذ تبعات هذا الرتاخي.

ـ استنكارنا التلكؤ املتعّمد من املندوبية يف رصف املستحقات املالية لزمالئنا )العودة املدرسية، منحة 

الريف، العمل الدوري، املفعول املايل للرتقيات(.

الرياضية والتجهيزات والوسائل  البدنية بالجهة من نقص الفضاءات  ـ تنديدنا برتّدي واقع الرتبية 

البيداغوجية دون التفاعل االيجايب رغم دعوات الفرع الجامعي املتكّررة إليالء  مادة الرتبية البدنية 

ما تستحق من عناية.

هذا، وينبّه الفرع الجامعي مندوبيتي الرتبية وشؤون الشباب والرياضة إىل رضورة حلحلة الوضع 

وانجاز حركة النقل وفق االتفاقيات املعمول بها يف أرسع وقت خدمة ملصلحة زمالئنا والتالميذ عىل حّد 

السواء وتفاديا لكل ما من شأنه أن يعيق السري العادي داخل املؤسسات الرتبوية كام نعلن استعدادنا 

التام لخوض كّل األشكال النضالية.

الفرع الجامعي للتعليم الثانوي والرتبية البدنية بالقرصين

الكاتب العام الصادق املحمودي

األخ عبد الكريم جراد  

وزارة املاليّة ترفض مدّنا 
باألرقام الصحيحة

أكّد األمني العام املساعد األخ عبد الكريم جراد، أن املساهمة 
الصندوق  عجز  تقليص  يف  ساهمت  التضامنية  االجتامعية 

الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية.
وأشار األخ عبد الكريم جراد إىل أن اإلشكال الكبري هو أن 
وزارة املالية رافضة إعطاء األرقام الصحيحة لهذه املداخيل 

ومل تقم بإحداث حساب خاص لهذه املساهمة.
وبنّي األخ جراد أنه يف صورة مواصلة إخفاء األرقام الصحيحة 
باملائة من   1 اقتطاع  إلغاء  مع  االتحاد  فإن  املداخيل  لهذه 

األجور.
املساهمني  من  االتحاد  أن  الكريم جراد،  عبد  األخ  وأضاف 
مربزا  التمويل،  مصادر  لتنويع  املساهمة  هذه  إحداث  يف 
أنه يف القوانني الحالية للصناديق االجتامعية متّول فقط من 

مساهامت األجراء واملؤجرين.
فإن  االنتدابات  وتقليص  املتقاعدين  عدد  بكرثة  أنه  وأبرز 
مداخيل الصناديق االجتامعية مل تعد تغطّي الجرايات لذلك 

فإّن الصناديق االجتامعية دخلت يف عجز هيكيل كبري، وتّم التفكري يف إجراءات أخرى، وهي املساهمة 
االجتامعية التضامنية، حيث يتّم خصم 1 يف املائة من األجر الخاضع للرضيبة وذلك ابتداء من سنة 

2018 ومل يتّم تحديد تاريخ نهاية هذه املساهمة.
وأوضح أن الوضع االجتامعي يف البالد، وقع تعليقه يف انتظار تعيني حكومة وهو قابل لالنفجار يف أي 

وقت وحني.

مؤتمر الفرع الجامعي للشؤون 
االجتماعية بصفاقس

للشؤون  الجامعي  للفرع  العادي  املؤمتر  أّن  األساسية  النقابات  كافة  بصفاقس  للشغل  الجهوي  االتحاد  يعلم 
االجتامعية والتضامن تقّرر عقده يوم السبت 30 أكتوبر 2021 بداية من الساعة العارشة صباحا إىل منتصف النهار 

بدار االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
إىل 2021/10/23 بدخول  القانونية من 2021/10/17  الرشوط  فيه  تتوفّر  الرتّشح مفتوحا ملن  باب  ـ سيكون 

الغاية.
ـ أن يكون خالص االنخراط باالتحاد العام التونيس للشغل ملّدة ال تقّل  عن خمس سنوات كاملة متوالية عند 

الرتشح.
ـ أن يكون متحّمال املسؤولية النقابية ملّدة ال تقّل عن أربع سنوات كاملة متوالية أو كان تحّملها ملّدة خمس 

سنوات كاملة.
ـ أن يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد عند الرتّشح.

ـ توّجه الرتشحات باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
ـ يضّم مكتب الفرع الجامعي امرأة عىل األقل وال مينع عدم تقديم امرأة لرتّشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

ـ يف صورة عدم تضّمن تركيبة املكتب التنفيذي املنتخب المرأة يتّم تعويض العضو الذي تحّصل عىل أقل عدد 
من األصوات باملرتشحة التي تحّصلت عىل أكرب عدد من األصوات.

املؤتمر العادي لالتحاد املحلي 
للشغل بطينة

يعلم االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس أّن املؤمتر العادي لالتحاد املحيل للشغل بطينة تقّرر عقده يوم األحد 
24 أكتوبر 2021 من الساعة العارشة صباحا إىل الساعة منتصف النهار بدار االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.

سيكون باب الرتّشح ملن تتوفّر فيه الرشوط القانونية مفتوحا من 2021/10/11 إىل 2021/10/17 بدخول الغاية.
ـ أن يكون خالص االنخراط باالتحاد العام التونيس للشغل ملّدة ال تقّل  عن خمس سنوات كاملة متوالية عند 

الرتشح.
ـ أن يكون متحّمال املسؤولية النقابية ملّدة ال تقّل عن أربع سنوات كاملة متوالية أو كان تحّملها ملّدة خمس 

سنوات كاملة.
ـ أن يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد عند الرتّشح.

ـ أن يكون منخرطا يف احدى التشكيالت األساسية وأن يعمل يف نطاق املعتمدية املعنية.
ـ توّجه الرتشحات باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.

ـ يضّم مكتب الفرع الجامعي امرأة عىل األقل وال مينع عدم تقديم امرأة لرتّشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
ـ يف صورة عدم تضّمن تركيبة املكتب التنفيذي املنتخب المرأة يتّم تعويض العضو الذي تحّصل عىل أقل عدد 

من األصوات باملرتشحة التي تحّصلت عىل أكرب عدد من األصوات.
الكاتب العام يوسف العوادين

األخ محمد علي البوغديري

فرصة اإلقالع متوفرة ولكن...
التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  قال 
للشغل األخ محمد عيل البوغديري، إن تونس أمامها 

فرصة حقيقية لإلقالع.
من  يتخّوف  االتحاد  أن  البوغديري  األخ  وأضاف 
تخّوفا.  يعدو  ال  ذلك  أن  موّضحا  السلطات،  تجميع 
وتابع أن تجميع السلطات بيد رئيس الدولة قد يؤدي 

إىل بعض االنحرافية.
وأوضح أن الحكومة يجب أن تكون كاملة الصالحيات 
تفادي  يف  وسيساهم  للجميع  مصلحة  ذلك  يف  ألن 

التأزم وتجّنب التوترات.
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ما بالطبع ال يتغيّر!
 

انكشفت حقيقة مواقف بعض األحزاب منذ اعالن الرئيس قيس سعيد 
عن تكليف نجالء بودن رمضان بتشكيل الحكومة تجاه املرأة ومكانتها داخل 
املجتمع يف مثل هذه الظرفية التي متّر بها البالد وقدرتها عىل الفعل واإلنجاز.

بال  تلّح  وهي  املاضية  األسابيع  مدى  عىل  األحزاب  تلك  ظلّت  وقد 
برضورة  سعيد  الرئيس  تطالب  أدوارها   أساس  ومن  حّقها  وهذا  توقف  
اإلرساع بتكليف من يشّكل الحكومة لينكب عىل معالجة امللفات بأكرث من 
رئيس  مع  الحكم  أعباء  لتقاسم  حكومة  رئيس  وجود  مزايا  وعّددت  قطاع 
الجمهورية ويف الوقت نفسه ميثّل صّمم األمان لعدم انفراده بالسلطة منذ 
أن أعلن اجراءات 25 جويلية وهذا ماحصل مبارشة بعد صدور األمر الرئايس 
عدد 117 الذي حّدد طبيعة ومهام رئيس الحكومة وعالقته مبؤسسة رئاسة 

الجمهورية.
مازالت  التي  األدران  التكليف كشف حجم  ذلك  بعد  ما حصل  أّن  إالّ 
عالقة يف أذهان البعض بل يجوز القول أنّها غري متوازنة مّمن كانوا يف عقود 
املرأة وما كالوا له من  الحداد وكتابه املرجع حول  سابقة »قضاة« للطاهر 
تهم وصلت إىل حّد اخراجه من امللّة فقط ألنّه طرح رؤية مغايرة ملا ترّص 
عيون شيوخ تلك الحقبة عىل أن تراه يف عالقة باملرأة ونقف اليوم بعد كّل 
ذلك الوقت الذي مّر عىل نفس األصوات التي مازالت مقزمة ومحقرة ألي 
دور تقوم به املرأة بالرغم مّم أثبتته من اقتدار وجدارة ودون رسد ما أنجزته 
غبار  يغشوها  ال  بصرية  ذي  كّل  يكفي  فإنّه  والقطاعات  املجاالت  شتى  يف 
الدونية أن يتبّي أعداد الطالبات بالجامعة مقارنة بعدد الطلبة ليتبّي له تلك 
يؤكد  ناصيته كم كان  العلم والتمّكن من  التي تحدوهن يف كسب  الّرغبة 
ويحّث الزعيم الحبيب بورقيبة الذي وضع أسس متيّزها ودفع بطموحها نحو 
فضاءات أرحب متّكنت اليوم من الخوض فيها بإقتدار مشهود به يف الداخل 

والخارج.
وعىل ذكر الخارج فإّن تكليف نجالء بودن رمضان بتشكيل الحكومة كان 
له أصداء واسعة عكست تلك املكانة التي أرشنا إليها منذ األيّام األوىل لدولة 
االستقالل والرهان عىل دور املرأة إىل جانب الرجل يف نحت مسرية مجتمع 
ما  وبقدر  املستقبل  رهانات  وكسب  التطور  أسباب  بكل  والتعلق  الحداثة 
كانت اإلشادات تتاىل من أهم العواصم للدولة املتجذرة يف الدميقراطية والتي 
ا عن صدق النوايا يف الذهاب بعيدا يف تكريس  اعتربت هذا التكليف تعبريرً
كان سائدا خالل عرشية  ما  تقطع مع  ثابتة  الدميقراطي عىل أسس  املسار 
منطق دولة الغنيمة واملصلحة الحزبية فإّن بعض األصوات  - وهي ليست 
قليلة - مازالت غارقة يف تفسريات الشيوخ الذين صادروا منذ عقود حقوق 
املرأة وألغوا أي دور وفعل لها داخل املجتمع بعد أن حرصوه يف مصطلح 

»الوعاء« وأرغموها عىل عدم تجاوزه.
وأرّصت تلك األصوات عىل الرتويج لفشل هذه املكلّفة دون أن يتبيّنوا 
حقيقة مؤهالتها وتكوينها وتركيبة فريقها الحكومي وأولويات حكومتها فقط 
كانت غايتهم بّث مفردات اإلحباط وإثارة الكثري من االستفهامات عن مدى 
قدرتها »كإمراة« يف أن تقود مجموعة من الوزراء خاصة اذا كانوا من الرجال.

الجميع  وإرغام  القانون  ذلك متكنها من بسط »هيبتها« وتطبيق  وإىل 
عىل الخضوع له وأطنبوا يف تضخيم الصعوبات واملطبّات التي تنتظرها وهو 
ما سيجعلها بحسب خيال هؤالء فاشلة ال محالة وتاركة موقعها مبا يعني 
تأكيد أّن النظرة املتداولة عن »محدودية« قدرات املرأة يف ادارة الشأن العام 
حقيقة ال ميكن تجاهلها بل هم ذهبوا كون هذا التكليف هو مجرد واجهة 
اإلنتقادات من جهات مختلفة  طالته  أن  بعد  الرئيس سعيد  لتلميع صورة 
وبالتايل هو مجرّد تخفيف لذلك الضغط ليس إالّ إىل حي تجاوز هذه املرحلة.

كم مل يفت هذه األصوات الرتويج لكثري من الهراء الذي ميّس من نزاهة 
املكلّفة بتشكيل الحكومة بعد أن باغتهم هذا التكليف وأسقط الكثري من 
حساباتهم التي ظلّت مرتبطة باملصالح مع لوبيات الفساد وبالتايل يضريهم 
صعود وجوه ال عالقة لها بتلك الشبكات املتحالفة مع بعض األحزاب التي 
بإقتسامها كل حسب  ينفردون  غنيمة  إالّ مجرّد  وثرواتها  الدولة  ترى يف  ال 
دوره وموقعه ومدى االستعداد للقيام »باملهام« التي اعتقدوا أنّها لن تصل 

اىل طريق مسدود!!

رئيس  إن  املغزاوي،  زهري  الشعب،  لحركة  العام  األمي  قال 
الجمهورية قيس سعيّد، ملح يف لقاءات جمعتهم يف السابق، إىل 
إمكانية عقد حوار حول املسار اإلصالحي الذي أقره منذ إعالنه 

عن اإلجراءات االستثنائية يف 25 جويلية الفارط.
واعترب أن البالد دخلت يف أوىل مراحل املسار اإلصالحي، عرب 

تكليف نجالء بودن بتشكيل الحكومة.
وأضاف أن ثاين مراحل املسار االصالحي، يتعلق بتغيري النظام 
السيايس والقانون االنتخايب، وهو ما يستوجب مسارا تشاركيا 

وحوارا مع مختلف القوى الوطنية ال تفردا بالرأي.
وانتقد ما أسمه »الرسدية« التي تحاول حركة النهضة بثّها 
عبثا، من خالل بّث إشاعات حول املسار الجديد الذي دخلته 
البالد والرتويج عىل أنه جاء بتعليمت من الخارج، يف حي أن 
الحقيقة هي أن رئيس الدولة بإعالنه عن اإلجراءات االستثنائية 

يوم 25 جويلية الفارط كان قد استجاب ملطالب الشعب.
لتوضيح  وطني  حوار  عقد  سعيّد  قيس  اعتزام  أن  وأكد 
الخيارات الكربى للبالد يف املرحلة املقبلة، هو نابع من قناعته 

الّشخصية مبا يرتجم استقاللية القرار الوطني.
* م/ م

* لطفي املاكني

بالتلميح والتصريح

قال عضو الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات فاروق بوعسكر، 
بأن هناك »إمكانية يف عدم إسقاط أي قامئة فائزة يف االنتخابات 
البلدية لسنة 2018 بسبب عدم التمكن من إصدار أحكام باتة 
قبل نهاية املدة النيابية يف 2023، مبّينا أن الهيئة ال تستطيع 

تنفيذ قرارات املحكمة إالّ بعد صدور أحكام باتة.
وأرجع بوعسكر،  سبب البطء املسجل يف إصدار 

قرارات محكمة املحاسبات، إىل القانون االنتخايب 
والذي  االنتخابية  املادة  يراع خصوصية  مل  الذي 
تطبيق  عىل   )  92 )الفصل  املحكمة،  يجرب 
لها،  املنظم  القانون  يف  املقررة  اإلجراءات 
يجرب  كم  الحملة،  متويل  يف  برقابتها  واملتعلقة 

القانون االنتخايب محكمة املحاسبات )الفصل 98( 
عىل اصدار احكامها االستئنافية حسب اإلجراءات 

الواردة بالقانون املنظّم للمحكمة.
وأضاف أن خضوع محكمة املحاسبات لألمر عدد 218 

يف  السيم  املحاسبات  دائرة  عمل  بسري  املتعلق   1971 لسنة 
طول  يف  يساهم  األحكام  وتنفيذ  باإلعالم  املتعلقة  فصوله 

واملدة  االنتخايب  الزمن  مع  يتمىش  ال  ما  وهو  اإلجراءات 
بإصدار  رصحت  املحاسبات  محكمة  أن  وأوضح  النيابية. 
االنتخابات  يف  انتخابية  قامئة   80 بإسقاط  ابتدائية  قرارات 
مختلف  يف  مقعدا  بـ226  تعلقت   2018 لسنة  البلدية 
أن  مضيفا  القرارات  بهذه  املعنية  البلدية  املجالس 
بها  املعنيي  قبل  من  القرارات  هذه  استئناف 
أوقف تنفيذها وهو ما يحول دون قيام الهيئة 
بتنفيذ هذه القرارات يف انتظار صدور األحكام 

الباتة.
وكانت القاضية مبحكمة املحاسبات، فضيلة 
القرقوري، قالت إن املحكمة أصدرت أحكاما 
ابتدائية تتعلق بإسقاط 80 قامئة، بسبب عدم 
احرتام مبدأ الشفافية، مشرية إىل أن جميع هذه 
األحكام  وأن  االستئناف  مرحلة  ماتزال يف  األحكام 
الباتة ستكون يف مرحلة متقدمة جدا، طبقا لإلجراءات 

واآلجال املنصوص عليها يف القانون االنتخايب.
* م/م

قيس سعيد سيعقد حوارا وطنيا حول املسار اإلصالحي 
األمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي: 

فاروق بوعسكر عضو الهيئة املستقلّة لالنتخابات 

ال يمكن تنفيذ قرارات املحكمة إال بعد صدور أحكام باتّة   

تعزية
انتقلت إىل جوار ربّها  »ربح 
عمت  العياري«  االخرض  بنت 
عضو  العياري  شوقي  األخت 
لالتحاد  التنفيذي  املكتب 

الجهوي للشغل بنب عروس.
تغمدها الله برحمته الواسعة 
الله  رزقكم  و  الغفران  وافر  و 

جميل الصرب للعائلة.
إنا لله وإنا إليه راجعون. 

  اهلل أكبر 
التنفيذي  املكتب  يتقدم 

للشغل  الجهوي  لإلتحاد 

التعازى  بأحر  باملنستري 

عضوة  عوينات  أمال  لألخت 

لرشكة  األساسية  النقابة 

عىل   هالل  قرص  سيتاكس 

الله  رحمه  والدها  وفاة  إثر 

وأسكنه فراديس جنانه.

 إنا لله وإنا إليه راجعون.

تعزية 
مهدي  األخ  والدة  ربّها  جوار  إىل  انتقلت 
الجامعي  للفرع  العام  الكاتب  القناوي 
وكاتب  والخدمات  املعلومات  لتكنولوجيا 
النداء  ملركز  األساسية  بالنقابة  مساعد  عام 
من  نرجو  وإذ  عروس  بن   Teleperformane
العزيز القدير أن يتقبل الفقيدة بواسع رحمته 
وأن يسكنها فسيح جنانه، فإن أعضاء املكتب 
يتقدمون  للشغل   الجهوي  لالتحاد  التنفيذي 
جميعا  األهل  وكافة  القناوي  مهدي  األخ  إىل 

بأصدق التعازي، رزقكم الله جميل الصرب.
إنا لله وإنا إليه راجعون. 
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رّبا لن نتعّسف عىل الزعيم الوطني فرحات حشاد يف إعادة صياغة 
مقولته التي أصبحت شعار االتحاد العام التونيس للشغل: »بالفكر 
والّساعد نبني هذا الوطن« عندما نعيد صياغتها ونكتب »بالفكر 
الوطنية هي جزء  فالذاكرة  الوطن«،  ذاكرة هذا  والساعد نستعيد 
من مستقبلنا، ومن تفاصيلها أيضا تتشّكل مالمح املستقبل، فالذاكرة 
هي عنوان انتامء، وهي أيضا صورة من صور التاريخ الوطني، ومنها 
األسود  بالخميس  لها  نشري  التي  تلك   1978 جانفي   26 أحداث 
بغاية  وتجاهلها  معاملها  طمس  إىل  الرسميّة«  »الذاكرة  وتسعى 
طمعا يف نسيانها ومحوها من الذاكرة الشعبية ومن تاريخ تونس 
الحديثة، ورّبا لهذا السبب وغريه أيضا تواصل حملة »ما نسيناش 
لتثوير ذاكرتنا والنبش يف خبايا  26 جانفي« نشاطها وديناميكيّتها 
ما مل يُكشف من أحداث الخميس األسود، وهذه الحملة الوطنية 
التي تنفض الغبار عن ذاكرتنا من خالل السينام وتحديدا من خالل 
تسعى  التلييل،  سامي  التونيس  للمخرج  »عالبار«  الوثائقي  الفيلم 
كامل  يف  وفنية  ثقافية  أنشطة  عرب  والتحسيس  الذكرى  إحياء  إىل: 
البالد، والتوعية حول األحداث عرب نرش وثائق وشهادات-والدعوة 

إىل حفظ الذاكرة الوطنية لضحايا األحداث.
يطرح فيلم »عالبار/sur la transversale » لسامي التلييل، الذي 
ميتد لساعة ونصف، تقاطعات السياسة والرياضة يف تاريخ تونس 
الوطني  املنتخب  ترشح  القدم، مع  كرة  قدرة  الحديث، مستحرضا 
الرياضة  تاريخ  األرجنتني ألول مرة يف  العامل يف  لكأس  القدم  لكرة 
وتحويل  السلطة  من  الجامهري  غضب  استيعاب  عىل  التونسية، 
وجهتها بعيدا عن التصادم، وتدور أحداث الفيلم بني عامي 1977 
و1978 عندما كان التونسيون يعيشون أزمة اقتصادية واجتامعية 
العام  االتحاد  ذه  ونفَّ إليه  دعا  الذي  العام،  اإلرضاب  رها  فجَّ حادة 
مواجهة سلطة  عاشور يف  الحبيب  الزعيم  بقيادة  للشغل  التونيس 
جانفي   26 يوم  تكثّفت  والتي  بورقيبة،  الحبيب  الراحل  الرئيس 
1978 الذي بات يعرف بالخميس األسود عندما اندلعت مواجهات 
إال من  األعزل  والشعب  القمع  أسلحة  بكل  املدججة  السلطة  بني 
حناجره وشعاراته الرافضة لسياسة التجويع والظلم والقمع، لتنتهي 
املواجهات بأكرث من 300 ضحية حسب عديد املؤرخني، بني القتىل 
واملوقوفني، ليظل السؤال مرشوعا ومفتوحا عىل أكرث من أفق: هل 

فعل هذا كل يشء عن الخميس األسود؟

األكيد أن كل من شاهد فيلم »عالبار« 
الرسمية  املسابقة  يف  شارك  أن  منذ 
 ،2009 سنة  السينامئية  قرطاج  أليام 
سيقف عىل جزء كبري من ذاكرة هذا 
سامي  أن  خاصة  التاريخي،  اليوم 
طويلة  سنوات  استغرق  التلييل 
عن  والبحث  الالزم  األرشيف  إلعداد 
لحادثة  النادرة  والفيديوهات  الوثائق 
ومظاهر  تونس  يف  األسود  الخميس 
الرئيس  سلطة  مارسته  الذي  القمع 
الحبيب بورقيبة ضد الخصوم  الراحل 
بأنَّ  املخرج  رصح  وقد  النقابيني، 
تمَّ  والفيديوهات  الصور  من   %  80

التي  فرنسا  البرصي يف  السمعي  البحث  ومراكز  أوروبا  من  جلبها 
وثائق  وهي  تونس،  يف  املايض  القرن  من  السبعينات  فرتة  وثّقت 
وشهادات جعلت من الفيلم سندا ومرجعا ملعرفة جانب كبري مام 
حدث يوم 26 جاين 78، وربا لهذه امليزة استندت مكّونات الحملة 
التحسيسية عىل الفيلم وتجعله مطيّة ومدخال ذكيا الستفزاز ذاكرة 
النقابيات والنقابيني ولتحريك خباياها وما ميكن أن تبوح به ملزيد 
إثراء ذاكرتنا الوطنية، وأيضا من أجل االعرتاف بيوم 26 جانفي يوما 

وطنيا للحركات االجتامعية.
يف اتصال لنا باملناضل الهاشمي بن فرج أحد رموز حركة برسبكتيف 
أكّد لنا ان حملة »ما نسيناش 26 جانفي« إىل إحياء ذكرى أحداث 
26 جانفي 1978 املعروفة بالخميس األسود يف كامل أرجاء البالد 
والضغط من أجل االعرتاف بيوم 26 جانفي يوما وطنيا للحركات 
االجتامعية، وتتكون اللجنة املنظمة للحملة من منظامت املجتمع 
العامل   - برسبكتيف  جمعية  هاوس،  دوك  جمعية  التالية:  املدين 
االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  واملستقبل،  للذاكرة  التونيس 
الحملة  وتتم  اإلنسان،  لحقوق  التونسية  والرابطة  واالجتامعية 

بإرشاف االتحاد العام التونيس للشغل.
وقد انطلقت الحملة  منذ مدة حيث تّم عرض فيلم »عالبار« يف 
وجندوبة  الكاف  من  بكل  للشغل  الجهوية  االتحادات  من  عدد 
وبنزرت وباجة واملنستري والقريوان واملهدية، ومثلام أكّد لنا املناضل 

الهاشمي بن فرج عن جمعية برسبكتيف - العامل التونيس للذاكرة 
واملستقبل، فقد كان التفاعل إيجايب ونجح الفيلم يف تحريك سواكن 
كبري  عدد  لذاكرة  املجال  وفتح  العروض  مختلف  يف  شاهدوه  من 
من النقابيني والنقابيات لتقديم شهادات جديدة وإثراء املعطيات 
يوم 26 جانفي 78 وما  أحداث  رافقت  التي  واملواقف  واألحداث 

لحقه.
الجديدة  املحطة  سوسة  والية  ستكون  املسار،  نفس  يف  ومواصلة 
فيلم  ونقاش  عرض  سيتم  حيث  جانفي«   26 »مانسيناش  لحملة 
 09 السبت  يوم  بسوسة  للشغل  الجهوي  االتحاد  بقر  »عالبار« 
أكتوبر الجاري بداية من الساعة التاسعة صباحا، وهو عرض ستكون 
له خصوصيّاته باعتبار أن سوسة شهدت يف ذاك اليوم إيقاف أكرث 
من 101 من النقابيني وشهدت أيضا استشهاد الزعيم النقايب حسني 
تبقى حبيسة ذاكرة  التي لن  الخفايا األخرى  الكويك، والعديد من 
الفيلم  بعرض  تكتفي  ال  الحملة  لهذه  املنظمة  فاللجنة  النقابيني، 
وتصوير  بتدوين  الوقت  نفس  يف  تقوم  هي  بل  فقط،  ونقاشه 
الشهادات املسكوت عنها أو املنسية وتوثيقها إلثراء وحفظ ذاكرتنا 
الوطنية، وسعيا لتتويج هذه الحملة يف أفق جانفي 2022 بجعل 
لشهداء  إنصافا  االجتامعية،  للحركات  وطنيا  يوما  جانفي   26 يوم 
الجامعية،  لذاكرتنا  وتنويرا  االجتامعية  والحركات  النقابية  الحركة 

وهذا وستتواصل العروض لتشمل كامل واليات البالد.

فيلم »عالبار« يعيد فتح ذاكرة النقابيني يف كامل البالد بحملة »مانسيناش 26 جانفي«
* ناجي الخشناوي من أجل االعتراف بيوم 26 جانفي يوما وطنيا للحركات االجتماعية:

الطبويب  الدين  نور  العام  األمني  األخ  أرشف 
تصورات  إعداد  حول  درايس  يوم  عىل 
والنظام  االنتخايب  القانون  حول  ومقرتحات 
والخرباء  األساتذة  من  عدد  بحضور  السيايس 
بن عيىس وشفيق  السادة محمد صالح  وهم 
رصصار وغازي الجريبي ونائلة شعبان وسليم 
بن سالمة  وسامي  القاسمي  ومحمد  اللغامين 
عزيزة  بن  وحميدة  السحباين  الستار  وعبد 
وبكار غريب وعبد السالم النصريي ومصطفى 
الرحموين وعبد  اللطيف ومنترص وردي وزيك 
مع  الالحقة  الرحامن  وعبد  املكني  الواحد 
حضور اإلخوة حفيظ حفيظ وسامي الطاهري 

وسمري الشفي وأنور بن قدور ومنعم عمرية أعضاء املكتب التنفيذي.
وجاء هذا اللقاء يف إطار متابعة وضع ما بعد 25جويلية وتعميق رؤية 

سياسية  مناقشات  من  يفتح  ان  يجب  با  القادمة  للمرحلة  االتحاد 
السيايس  والنظام  االنتخايب  القانون  مراجعات  مشاريع  حول  ومجتمعية 
األجالء  واألساتذة  الخرباء  السادة  وتداول  والجمعيات،  االحزاب  وقانون 

الحايل  للواقع  قراءتهم  وأوضحوا  النقاش 
وقدموا رؤيتهم ومقرتحات وتصورات ورؤى 
وسياسية.  واقتصادية  ومجتمعية  قانونية 
ورقتي  بإعداد  تّوج  التشاوري  اليوم  هذا 
والنظام  االنتخايب  القانون  حول  عمل 
حتى  القادمة  للمرحلة  استعدادا  السيايس 
يتسلح االتحاد العام التونيس للشغل بأفكار 
ومشاريع وهو قوة االقرتاح والتعديل والبناء 
مكاسب  عىل  املحافظة  أجل  من  تاريخيا 
وتّم  والحريات.  الحقوق  وعىل  الجمهورية 
االتفاق عىل مواصلة النقاش يف الغرض مع 
االستئناس بكل الطاقات الخرية التي تتقاطع 

مع االتحاد واملدافعة عن دولة مدنية دميقراطية اجتامعية.

االتحاد يفتح نقاشا مع العمداء ورجال قانون
 وعلماء اجتماع وخرباء لبلورة رؤية وتصورات املرحلة القادمة
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حوار: لطفي املاكني   

عديدة هي األولويات التي تنتظر رئيسة الحكومة وفريقها املنتظر اإلعالن 
اتّسمت  ماضية  عرشية  مدى  عىل  املرتاكمة  لصعوباتها  البالد  لتجاوز  عنه 
لـ  حديثه  يف  عليه  أكّد  ما  ذلك  الدولة  مؤسسات  دواليب  وتعطيل  بالفشل 
»الشعب« محسن النابتي الناطق باسم التيّار الشعبي اضافة إىل مسائل أخرى 
متصلّة باملنتظر من الرئيس سعيد وأّولها امللفات الكربى املعلقة بسبب هيمنة 
العام  املشهد  الفاعلني يف  العالقة مع  ذلك  الحكم وإىل  النهضة عىل مفاصل 
استقرارها  لضامن  الدولة  مؤسسات  ذلك  وقبل  األحزاب  من  املنتظر  والدور 

واستمرارها.
* كيف تفاعلتم مع تعيين رئيس الجمهورية لرئيسة حكومة 

بعد جدل طويل؟
تأكيًدا  ايجابية  خطوة  التعيني  هذا  نعترب   -
الستحقاقات 25 جويلية اضافة إىل أّن اختيار السيدة 
الجمهورية  نجالء بودن رمضان يعكس حرص رئيس 
نظافة  السيايس وخاّصة  املشهد  املرأة يف  مكانة  عىل 
اليد والكفاءة العلمية العالية وهي أحد أهم رشوط 

هذا املنصب الهام والحّساس يف السلطة التنفيذية.
مقاييس  وفق  مرّة  ألّول  تّم  التعيني  هذا  أّن  كام 
السابقة  األساليب  عن  وبعيدا  والشفافية  النزاهة 
التي كرّستها املنظومة الفاشلة بتحالفها مع اللوبيات 

والسامرسة وبالتايل فإّن ما حصل يعترب أمرا ايجابيا وتاريخيا غري مسبوق.
الرمزيات  مع  التعامل  أحسن  الجمهورية  رئيس  فإّن  أخرى  ناحية  من 
املتزامنة مع ذكرى عيد الجمهورية واستشهاد الحاج محمد االبراهمي وخطابه 
من مدينة سيدي بوزيد إلنطالق املرحلة الثانية املتمثلة يف اصدار األمر 117 
وهذا تأكيد عىل حسن التعامل مع تلك الرمزيات الزمنية واالعتبارية واملكانية 
وبالتايل فإّن االختيار عىل مرأة لتشكيل الحكومة اختيار حسب رأيي حّقق به 

مكاسب عديدة.
* ماهي أولويات هذه الحكومة التي ترون ضرورة للمرحلة 

القادمة؟
ـ األولويات عديدة نظرا للظروف الصعبة التي متّر بها البالد وأولها مكافحة 
الجبايئ  التهرّب  إىل  اضافة  مواز  اقتصاد  هو   ٪60 من  أكرث  أّن  ذلك  الفساد 
والرضيبي وهنا نؤكد عىل دور األجهزة الرقابية مبا ميكن من توفري موارد مالية 
كبرية للدولة كذلك رضورة تطهري االدارة من االخرتاق واإلنهاك ومثلةهالتوريد 
العشوايئ ونعني هنا التعامل بشّدة مع املحتكرين والسامرسة لضبط األسعار 
والترسيع يف اتخاذ اجراءات مستعجلة بإعتبار أّن هذه الحكومة قد ال تتجاوز 

مهامها السنة وهذا سيمّكن من تخفيف األعباء وانقاذ املالية العمومية.
واستقرار  مناعة  تضّمن  التي  االسرتاتيجية  بالقطاعات  االهتامم  كذلك 

االقتصاد الوطني وهذا أمر منتظر من حكومة بودن 
لتصّحح  البالد  تعيشها  استثنائية  انتقالية  مرحلة  يف 
هيمنت  وفاشلة  فاسدة  منظومة  به  انحرفت  مساًرا 

عىل دواليب الدولة طيلة العرشية املاضية.
* بما تفسّر حالة اإلصطفاف ومارافقها 
من جدل وتجاذبات بعد صدور األمر الرئاسي 

117؟
ـ اإلصطفاف بعد املرسوم 117 أمر منتظر لوجود 
ومنظومة  االخوان  وهم  املرسوم  ذلك  رفضت  فئات 
 25 اجراءات  ضّد  األول  من  كانا  بها  املرتبط  الفساد 

جويلية وإزداد رشاسة مبرور األيّام.
بالنسبة للبقيّة هناك بعض األحزاب والشخصيات 

فتات  هامش  عىل  الدميقراطي  باإلنتقال  يسّمى  ما  طيلة  تعيش  ظلّت  التي 
االخوان وكانت تتصّور أّن 25 جويلية مجرّد إعادة جدولة يف منظومة الحكم 
أّن 25 جويلية  تبنّي لها  الغنويش وباملرسوم 117  وتحسني رشوطها مع راشد 
ليس إعادة نفس االنتاج ملنظومة الفساد واإلرهاب بل الحسم معها وبالتايل 

إلتقت مصالحها جميعا بالتصّدي لهذا املرسوم الرئايس.
يف رأيي كال الطرفني ال يشّكالن تهديدا لـ 25 جويلية ألّن رهاناتهم الخارجية 
تتّم عن جهل بالتحوالت الدولية يف املنطقة والعامل ورهاناتهم الداخلية قامئة 

عىل مطالب ال تعني الشعب التونيس يف يشء وال ميكن أن يتجاوب معها.
تبيان  جرّاء  الداخلي  اإلستقرار  على  تداعيات  هناك   *

المواقف؟
ـ تباين املواقف كام أرشنا إذ أي تحّول عميق سيخلق 
األصل  يف  تحّول  كّل  ألّن  حتميّة  واملسألة  استقرار  عدم 
أّن  اسقاط ملنظومة مصالح وصعود ألخرى وعادي جّدا 
التي أُرسيت طيلة 10 سنوات ستواجه  شبكات املصالح 
بكّل االمكانيات للحفاظ عىل مصالحها وهذا ما سيخلق 
وصول  يف  متمثّلة  الكبرية  الخطورة  لكن  االستقرار  عدم 
البعض إىل مستوى متدّن ينم عىل عدم انتامء لهذه البالد.

وهذا الخطاب متمثّل يف الدعوات للتدخل الخارجي 
اآلخر  البعض  بها  يقوم  والتي  الدعوات  ويف  جهة  من 
التمرّد  عىل  الجيش  بتحريض  الدولة  مؤسسات  لتصادم 
عىل  مواز  لربملان  مامثلة  ودعوات 
أن  يجب  ال  وهؤالء  الليبية  الطريقة 

يكون لهم مكان يف مستقبل البالد.
الوضعية وعلى أي  * هل ترى مخرجا لهذه 
أساس سيكون ذلك ومن هي األطراف القادرة 
على لعب دور  في هذه المرحلة االستثنائية؟

ـ املخرج واضح ويتمثّل أساسا يف استمرار 25 جويلية يف 
تحقيق املطالب الوطنية بكل حزم وعىل رئيس الجمهورية 
املغشوشة  والتوافقات  والصفقات  التسويات  يتجّنب  أن 
ويجب أن يكون الفرز بني مرشوع وطني سيادي وما بني 

مجاميع العاملة والفساد.
تفتح  أن  الجمهورية  رئاسة  النجاح عىل  أسباب  ولتوفري 
أبواب التعاطي مع النخب الوطنية ومع املنظامت الوطنية 
السياسية  والقوى  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  وأولهم 
مع  والتحالف  والفساد  الخيانة  يف  تتورّط  مل  التي  الوطنية 
متني  اجتامعي  وعقد  وطني  مرشوع  معامل  لرسم  االخوان 
ميّكن الشعب التونيس من تجاوز مخلّفات العرشية السوداء 

ويرسم طريق ملستقبل مرشق تستحقه تونس وشعبها.
بل  منظمة  مجرّد  ليس  للشغل  التونيس  العام  واالتحاد 
منه  املطلوب  الوطني  الدور  ليلعب  االمكانيات  كّل  له 
يتطلّب  بالكامل  استثنائيًا  وضًعا  تعيش  البالد  وأّن  خاّصة 
منه دوًرا استثنائيًا ونداءنا لالتحاد أن ينحاز بالكامل لـ 25 
جويلية ومطالبها الوطنية بغض النظر عن مسألة التعاطي 

اآلين مع رئاسة الجمهورية مع املنظامت واألحزاب الوطنية وأعتقد أّن رئاسة 
الجمهورية بعد تشكيل الحكومة ستكون أكرث انفتاًحا عىل الفاعلني الوطنيني 

يف الداخل.
لإلجراءات  النقدية  المساندة  اختاروا  الذين  بين  من  كنتم   *
الرئاسية فما هي أسباب هذا الموقف في وقت 

بدت فيه دائرة الرافضين تتسّع؟
أّن  أساسا يف  وتتمثّل  التالية  املوقف هي  أسباب هذا  ـ 
التيار الشعبي بعد انتخابات 2019 قام بتقييم املرحلة ككل 
وأصدر وثيقة اسرتاتيجية 20 ـ 20 بنّي فيها الحزب بشكل 
بإنتخابات  انتهت   2011 منظومة  أّن  وموضوعي  علمي 
يكون  والحل  ستنهار  وأنّها  داخلها  من  حل  ال  وأّن   2019

من خارجها.
طبعا الوثيقة بإعتبار سيطرة منظومات الفساد والفلكلور 
اليوم  ولكن  االعالم  تأخذ حظّّا يف  مل  املشهد  السيايس عىل 
أقول بكل أمانة أنّها متثّل مرجعا ملن يريد أن يقرأ املرحلة 
مل  الذي  الوحيد  الحزب  نكون  نكاد  لذلك  مآالتها  ويعرف 
الوطنية  املطالب  قاعدة  اتخاذ موقف من 25 جويلية عىل  يجد صعوبة يف 
انتخايب ودستور  نظام  تقديم  السيايس مع  املحاسبة واالصالح  للشعب وهي 
أو  تغيري عميق  السيايس واألهم احداث  باملشهد  العالقة  القوانني ذات  وكّل 
ميكن أن نسّميه انقالب حاسم عىل منوال اقتصادي نتابع غري منتج تحول إىل 

»مكينة« إلنتاج الفساد.
* قبل اإلعالن عن المكّلفة بتشكيل الحكومة ازدادت الخشية 

من تواصل فترة االنتظار فماهي التداعيات المترتبة عن ذلك؟
الجمهورية  رئيس  طالبنا  كّنا  ولذلك  لإلرباك  املجال  يفتح  تأخري  كّل  ـ 
بالذهاب مبارشة لإلجراءات الحاسمة وهي التعليق الكّل أو الجزيئ للدستور 

وتشكيل حكومة جديدة وفتح ملفات االرهاب والتسفري 
واالغتياالت والفساد وكلاّم تقدمنا خطوة يف هذه امللفات 

كلاّم إزداد اإللتفاف الشعبي وتوّضحت الرؤية.
سيذهب  سعيد  الرئيس  أّن  تعتقد  هل   *
إلى  تنتظر  مازالت  التي  الملفات  فتح  بإتّجاه 
بعض  وارتباطات  االغتياالت  وأولها  إجابات  اآلن 

األحزاب بالتمويل األجنبي؟
  - الرئيس سعيد ليس أمامه سوى خيارين اثنني، خيار 
ما  وإنجاز  املجرمني  ومحاسبة  للشعب  بتعهداته  اإليفاء 
وعد به يف كّل املجاالت أو سيكون سطرا يف التاريخ مثلام 
منحه  التونيس  الشعب  أّن  له  ورسالتي  دامئا  هو  يقول 
أقوى  وهذا  تونس  تاريخ  يف  حاكم  ألي  يعطيها  مل  ثقة 
عامل حاسم للنجاح ولكّنه يف ذات الوقت ميكن أن يكون 

العامل الحاسم يف السقوط إذا حصل أي إرتباك أو تراجع عن مطالبه.
ملواجهة  استعامله  وعليه  سعيد  الرئيس  بيد  سالح  أقوى  هو  الشعب 
الضغوط الخارجية وإن لزم األمر استدعاء ونعني الشعب يف أكرث من مناسبة 
الخارجية  االتفاقيات  بعض  ومراجعة  املديونية  مثل  ملف  من  أكرث  وعىل 
تّم فيها  الوطنية  التجارب  الكثري من  الدويل وهناك  النقد  والعالقة بصندوق 
االحتكام للشعب ملواجهة الضغط الخارجي والتجربة اإلزلندية يف البال حيث 
مرّتني  املديونية وصّوت  تعليق سداد  متتالني حول  الشعب إلستفتائني  ُدعي 
لصالح قرار التعليق ماّم أجرب الدائنني عىل الخضوع إلرادة الشعب وتجاوزت 

بذلك أزمة 2008.
في  قادمة  تغيّيرات  تتوّقع  هل   *

المشهد السياسي؟
التغرّيات بدأت منذ عشيّة 25 جويلية ولألسف  ـ 
حصل  كام  الحدث  بجانب  مرّت  التونسية  النخبة 
سنة 2011 وسنة 2013 بسبب الترّسع واإلرصار عىل 
قراءات بالية وقادرة وعدم إدراك بالتحّوالت الحاصلة 

يف املجتمع وهي تقريبا غري واعية مبا يجري حولها.
وبالنسبة للتغرّيات أّولها أّن االسالم السيايس انتهى 
مجموعات صغرية  فمجرد  شيئا  منه  بقى  وإن  دوره 
عىل غرار »حزب التحرير« والجامعات السلفية ولكن 

دون دور سيايس واضح وفاعل.
بالربيع  سّمي  ما  وتشكيالت  رموز  انتهاء  ثانيها 
العريب بإعتبارها جاءت كواجهة مدنية إن صّح التعبري 

لإلسالم السيايس وسينتهي دورها.
* هل يمكن لألحزاب التي انتقدت مطوال المنظومة السابقة 

أن تنجح في التموقع في حال جرت انتخابات سابقة الوانها؟
ـ واحدة من نقاط ضعف األحزاب السياسية سواء املعارضة لـ 25 جويلية 
أو حتى بعض األحزاب املساندة هو الهوس االنتخايب وهذا أحد نقاط ضعفها 
وعدم إدراك أنّنا يف مرحلة كفاحية وطنية ليست محطّة انتخابية لذلك ندايئ 
لكّل األحزاب مهام كان متوقعها مساندة ومعارضة أساسا الوطنية منها ترصّفوا 
كوطنيني وليس مجرّد ماكينات انتخابية باتت معطّلة ألّن استحقاق املرحلة 
هو استحقاق تحّرري باملعنى السيايس واالقتصادي واالجتامعي وليس سياقًا 
انتخابويًا حّول أغلب السياسيني إىل مهرجني يبحثون عن االثارة وشّد األضواء 

بأي شكل قوموا مبهامكم الوطنية وهذا أكرب فوز ستنالوه يف املستقبل.
لضمان  الدولة  مؤسسات  أهم  من  المنتظر  الدور  ماهو   *

استقرار وضع البالد في هذه الظرفية االستثنائية؟
ـ زلزال 25 جويلية قام عىل معادلة ثالثية شعب رئيس جمهورية وقوات 
مسلحة )أمنية وعسكرية( أي معادلة الشعب والدولة ونجاح 25 جويلية هو 
يف استمرار هذه املعادلة والجيش الوطني التونيس هو صّمم األمان للحفاظ 
عىل وحدة الدولة والشعب التي يريدون العبث بها هذا عىل املستوى األمني 
والعسكري. أّما عىل املستوى االسرتاتيجي فإّن الجيش مطالب بدور وطني يف 
تنفيذ خطّة االقالع االقتصادي ونحن يف التيّار الشعبي نعترب أّن الجيش أحد 
واملجال  التحتية  البنية  عليها يف مجال  اإلعتامد  التي ميكن  القّوة  نقاط  أهم 
املدنية  الصناعة  تطوير  وأيضا يف  الكاملة  الغذائية  السيادة  لتحقيق  الزراعي 
واألهم تفعيل دوره كحاضنة أساسية للوطنية واإلنتامء الذي رضبته عصابة 
االخوان ومافيا الفساد طيلة العرشية السابقة وبالتأكيد فإّن جيش قوي يعني 

دولة قوية.

محسن النابتي القيادي في التيار الشعبي:

دور اتحاد الشغل وطني واستثنائي يف هذه املرحلة الصعبة التي تمرّ بها البالد

* تعيين رئيسة 
حكومة تمّ 

ألوّل مرّة وفق 
النزاهة والشفافية 

واألولويات التي 
تنتظرها كبيرة

* على رئيس 
الجمهورية أن يتجنّب 
التسويات والصفقات 

والتوافقات 
المغشوشة

* أعتقد أّن 
رئاسة الجمهورية 

يعدّ تشكيل 
الحكومة ستكون 
أكثر انفتاحًا على 
الفاعلين الوطني 

في الداخل
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اختزل  هكذا  ومعنى«  حّسا  املريضة  »تونس 
كتابه  يف   )1874  -  1802( الّضيّاف  أيب  ابن 
زمن  تونس  حالة  الزّمان...«  أهل  »إتحاف  
الخطوب،  عليها  تتالت  اليوم  وتونس  البايات. 
حالها نسخة مّم أورده الجرنال حسني )1828 
- 1887( يف رسالة شهرية تعّد مرجعا ملا كانت 
»طفت  البايات  حكم  ظّل  يف  األوضاع  عليه 
اململك بأرضنا هذه وما وراء البحار فم عرثت 
سمعت  وال  همومنا  قاسمتنا  مملكة  عىل 
فعلتم«.  مثلم  إيّالتهم  بأهايل  فعلوا  بأشخاص 
االحتالل  قبل  سنوات   ،1863 سنة  ذلك  كان 

الفرنيّس.  
1 - العبث الّسيايّس                      

جويلية   25 قبل  ما  مشهد  إحياء  محاوالت 
يراودهم  أبطالها  والّدفاع عنه جرمية سياسيّة، 
الحلم بأن يحكم األموات من قبورهم األحياء، 
وانخراط بعض من »بني جلدتنا« يف الّذود عنه 
فعل غري مسؤول ال يليق بإرث قُوى ترّص عىل 
الّناس،  بهموم  وملتصقة  وتقّدميّة  مدنيّة  أنّها 
األخالقية  املعاين  بكّل  سياسيّا  عبثا  يكن  مل  إن 
واألدبيّة والّسياسيّة، يصّح فيهم ما قاله حسن 
العرب  الحّكام  يف  اللّه  حزب  زعيم  الله  نرص 
 )2006 )متّوز  للبنان  الّصهيويّن  االجتياح  أيّام 
منكم  نريد  »ال  اللّبنانيّة  باملقاومة  واالستفراد 
عن  الّدفاع  مقّدمات  عّنا«.  كّفوا  فقط  شيئا، 
رشعيّة املؤّسسات واهية ألّن القامئني عىل هذه 
إىل غنيمة، والبعض  املؤّسسات بعضهم حّولها 
)وليس  للتحّكم  ومنربا  نقمة  منها  اآلخر جعل 
الحكم(، وجميعهم داسوا عىل رشعيّتها )يُفرتض 
أنّها رشعيّتهم( وأجرموا يف حّق شعب تاق إىل 
وضعا  أزّموا  بأن  باهضا  الثّمن  ودفع  الحّريّة 
أزماته متناسلة بطبعها وأملوا حالّ مأزوما من 
صلب منظومة مأزومة.                                               

قاعدة  الّسياسيّة  الحياة  ترذيل  يصبح  عندما 
الخطاب  تتجاوز  ومقصودة  ممنهجة  وسياسة 
كّل  ذلك  يف  واجد  البعض  )لعّل  املمرسة  إىل 
املتعة( ويُحرّف دور املرفق العام -وليس فقط 
العاّم،  للّشأن  املؤّسسات- ويفقد دوره كخادم 
عىل  عبء  إىل  املنتَخبون  الّسياسيّون  يتحول 
وتُنزع  العاّمة  املخيّلة  ومتّجهم  انتخبهم  من 
تتهّمش  كّل مرشوعيّة.  املؤّسسات  عنهم وعن 
الّسياسة لتصبح »لعب عيال« ومجال تنّدر. أّما 
»الكالم«  عن  »العاّمة«  إلجام  فواضح،  الهدف 
)الّشأن الّسيايّس جزء منه( لتستفرد »الخاّصة« 
بكّل الكالم. االنسداد املطلق املطبق والالّقابليّة 
عن  حديث  أّي  وميدانيّا  عمليّا  يسّفه  للحكم 

اشتقاقاتها(  )وبقيّة  واملرشوعيّة  الرّشعية 
واالنتخابات ومتثيليّة املؤّسسات ويطرح إحالة 
املبّكر  الوجويّب  التّقاعد  بأمرهم عىل  الحاكمني 
)لعجز ذهنّي وليس بدنيّا( كأوكد املهّمت، إن 

مل تكن واجبا وطنيا.
2 - الرشّعية املغدورة                                        

الحكم  عىل  تتالت  التي  الرّتويكات  مسؤوليّة 
وتناسلت تناسل األوبئة طيلة العرشيّة الّسوداء 
عىل  البعض  يرّص  كم  الّضائعة  )العرشيّة 
ومطّطتها  األزمات  فرّخت  مضاعفة:  تسميتها( 
وسّهلت )إن مل تكن رشّعت( مترير حّل وهمّي 
الّنخبة،  وهميّة.وزادت  آفاق  عىل  مفتوح 
يف  مجّسدا  الّسيايّس  اإلسالم  برهاب  املريضة 
وترسيخ  بتأسيس  بلّة  الطنّي  الّنهضة  حركة 
الحكم  مؤسّسات  داخل  من  اإلنقاذ  وجاهة 
بانقالب مؤّسسة عىل مؤّسسة )أو مؤّسسات(، 
والّدفاع عن ذلك كاختيار ثورّي محمول عليه 
والتّنظري  األمان،  شاطئ  إىل  الّسفينة  قيادة 
يندرج  أنّه  ترى  ومفصيّل  فارق  كحدث  له 
 17 انتفاضة  استكمل  يُدرج( يف مسار  )وليس 
خلّوه  عىل  املجايّن  والتّشديد   2010 ديسمرب 
من الخروقات، والحال أّن األمر يتعلّق مبسألة 
سيايّس،  وحسمها  سياسيّة،  مالبساتها  سياسيّة، 
وآخر ما يهّم فيها مدى سالمة اإلجراءات.                
وأنصارها  الّداعم  -وحزامها  الّنهضة  موقف 
املغّفلني- مفهوم. فهي تبيك مجدا، كّل الّدالئل 
تحيل إىل أنّه يف طريقه إىل الّضياع. حالها كحال 
الرّايث يعتقد أّن إيفاء الفقيد حّقه يقتيض بكاءه 
بحرقة: )فإن مّت فانعيني مبا أنا أهله// وشّقي 
العبد(/  ابنة معبد« )طرفة بن  يا  عيل الجيب 
الّنساء ملكا مضاعا مل تحافظ عليه  »ابك مثل 
الّصغرّي  الله  عبد  أيب  أّم  )عائشة  الرّجال«  مثل 

آخر ملوك األندلس(.    
القرص  ثورة  نِعم  باكتشاف  مزهّو  قيس سعيّد 
عىل بقيّة القصور )باردو/ القصبة( التي خلّصته 
نّكدن  رضائر  مع  الحكم  تقاسم  عذابات  من 
يف  الّدستور  به  يسمح  مبا  التّمتّع  واجب  عليه 

أحد تأويالته.     
تاهت  واالفرتاضيّون  الرّسميّون  الرّئيس  أنصار 
وطالت  املنافذ  عليهم  وُسّدت  الّسبل  بهم 
بحبال  يتعلّق  كالغريق  فباتوا  انتظاراتهم، 
الهواء ولِم ال بغريق؟ شعارهم، ندفع األمور إىل 

نهايتها لعّل شيئا ما يقع.        
أساسا(  )اليسار  الّسياسيّني  الفاعلني  موقع 
أحداث  من  يجري  مّم  امللتبس  واملوقف 
ويطرح  الحرية  عىل  يبعث  وعاصفة  متسارعة 

أكرث من تساؤل حول مستقبل الفعل الّسيايّس 
املواقف  تلك  من  دعنا  واملسؤول.  الفاعل 
الّسياسيّة  األحزاب  تذّرر  حول  االنفعالية 
إىل  أقرب  فهي  دورها،  وانتهاء  وإفالسها 
االمتعاض منها إىل التّحليل والرّصد، إن مل تكن 
غباء سياسيّا، امتعاض يجب أن يشّكل مدخال 
الّسياسيّة  الحياة  تهجني  يف  تسبّبوا  من  إلدانة 
العلنّي  للتّباين  رضوريّة  كمقّدمة  وإعدامها 
كانت  ما  وأدت  التي  املشاريع  مع  والرّسمّي 

الثّورة برّشت به.  
     3 - الّثنائّية املقيتة

فكرية  )خلفيّات(  خلفيّة  إىل  اليسار  يستند 
وعميّل،  نظرّي  وإرث  وفلسفيّة  وسياسيّة 
األقل  عىل  طبقّي،  وانحياز  متوقع  وباألساس 
-مهم  تسّهل  خلفيات  خطابه،  يكشفه  كم 
كان التّباين بني مكّوناته- التّوافق عىل مشرتك 
ال ميّس خصوصيّات أّي مكّون )هذا إذا سلّمنا 

بوجود تباينات وخصوصيّات جوهريّة(.
العوامل  صعوبة  عىل  البعض  يتكئ  قد 
عجز  لتربير  وتشابكها  وتعّقدها  املوضوعيّة 
األحداث.  يف مرسح  مكان  احتالل  عن  اليسار 
وتخلّف  التّفكري؟  عن  اإلرضاب  نفرّس  فكيف 
تجّسد  الذي  الطّبيعّي  واملوقف غري  الخطاب؟ 
إىل  يحيل  مستقّل  موقف  بناء  عن  العجز  يف 
يف  املرتجم  الّسائد  مع  وتباين  وذاتيّة  هويّة 
ورفض  الّنزاع  قطبْي  مع  قطيعّي  اصطفاف 
التي كانت دوما  للحلول املغشوشة وامللغومة 
عىل الثورة وباال، وما زالت؟ إشكال يبعث حّقا 
عىل الّريبة. العجز تكرّس يف اعتناق ثنائيّة مقي

تة:                                                               *** 
وتربير  الحاكمة  املنظومة  أضلع  ألحد  مبايعة 

التّفرّد بالقرار واإلجراءات واملخارج تحت وطأة 
للواء  الرّسمّي  الحامل  الّنهضة  حركة  رهاب 
اإلسالم الّسيايّس يف تونس والحلم بإخراجها من 
الثّمن  الّنظرعن  بقطع  الّسيايّس  الفعل  دائرة 
الذي سيكتوي به الّشعب التونيّس، وليس فقط 

الّسياسيّون.    
 ***

االنتخابات  حّولت  موهومة  برشعيّة  التّمسك 
إىل مبايعة وإدارة الحكم إىل تحّكم والّدولة إىل 
مخزن والّشأن العاّم إىل تركة خاّصة واملواطنني 
إىل رعايا، رشعيّة غري مأسوف عىل زوالها، ومن 
األخري  مثواها  إىل  بتشييعها  إكرامها  الالّئق 
املضحكات  فمن  رثاؤها  أّما  بدفنها.  والتّعجيل 
يتمثّل  اعتقادنا  يف  الّسليم  املوقف  املبكيات. 
والتّحيّل  الرتّدد  مع  والقطع  األوهام  تطليق  يف 
بشجاعة اإلصداع باملوقف وعدم الخضوع ألرس 
اللّحظة: التّملّص العلنّي والرسمّي من منظومة 
إجراءات  اتّجاه  والّدفع يف  25 جويلية  قبل  ما 
إرساء)  إىل  املحموم  الّسعي  أمام  الباب  تسّد 
املستبّد«  »العادل  دولة  مطلق،  حكم  فرض( 
التي مّجها الّشعب التّونيّس وثار عليها، وأحالها 
التّاريخ إىل الهامش وأصدر فيها حكمه كحقبة 
من  خليط  استعادته  بائس،  ماض  من  بائسة 
يف  زرع  ذلك  خالف  واملهزلة.  وامللهاة  املأساة 
البحر وحرث يف أرض بوار وتنّكر إلرث عريق يف 
الّديني  بوجهيه  واالستغالل  االستبداد  مقاومة 
واملديّن. أّما التّعلّل بصعوبة العوامل املوضوعيّة 
العاّم  املزاج  وتقلّب  وتشابكها  وتعّقدها 
اليسار وتأثريه فقد يشّكل يوما  وانحسار فعل 
ما مدخال وذريعة لتربير التّزكيّات وااللتفافات 
وحتّى أشنع الخيانات.                                  

»خطأ املثّقف يكمن يف االعتقاد بأنّه ميكن للمرء أن يعرف دون أن يفهم«
)انطونيو غراميش/ 1937--1891(

»املثّقف هو الّشخص الذي يتدّخل يف ما ال يعنيه وميتلك القدرة عىل الجهر بالحقيقة«  
)جون بول سارتر 1905 - 1980( 

»يْك يصبح املثّقف ثوريّا عليه أن يكّف عن كونه من فئة املثّقفني« 
)روزا لوكسمبورغ/ 1919-1871(

»تونس المريضة حسّا ومعنى«:

عنق الّزجاجة ومرض الّتوّهم        
* الطايع الهراغي  

الملف السياسي
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كلمة حق        

بني 25 جويلية 
و3أكتوبر 

* النفطي حولة     

تاريخ   2021 جويلية   25 بني 
النتفاضة  الثوري  املسار  تصحيح 
الديسمربية  واملهمشني  املقصيني 
هو  14جانفي  يوم  كان  حيث 
املسار،  لذلك  الحقيقي  االنقالب 
وبني يوم الثالث من أكتوبر 2021 

الذي يعترب تثبيتا للحركة التصحيحية جرت يف النهر مياه كثرية.
بدأت أوال يف بيانات بعض األحزاب وعىل رأسها حركة النهضة التي 
حيث  الثوري،  املسار  تصحيح  حركة  من  موقفه  عن  فيها  عربت 
اعتربت أن  تلك الحركة الجامهريية تأكيدا إلرادة الشعب يف رفض 
املنظومة الفاسدة التي جثمت عىل صدره خالل عرشية سوداوية 
كارثية والتي استجاب لها الرئيس عىل الفور انقالبا عىل الرشعية 
إىل  األحزاب خطوة  تلك  وقيادات  زعامء  زاد  ثم  الدستور.  وعىل 
األمام فبدؤوا يظهرون يف االعالم بصفة تكاد تكون مستمرة. ولعّل 

من أبرز املعربني لهذا الخطاب هو جوهر بن مبارك.
عىل  وترتبّع  الجزيرة  يف  مكانا  لها  لتجد  تتوّسع  الجوقة  وبدأت 
إىل  تهدف  التي  التصحيحية  الثورية  للحركة  املضاد  اإلعالم  عرش 
مسبوقة شهدتها  غري  مرحلة  أخطر  مع  والكامل  الجذري  القطع 
الدميقراطية  باسم  ذلك  كل  حدث  الحديث.  العرص  يف  تونس 
مبعنى  باطال  بها  أريد  حق  كلمة  ضمن  الدميقراطي  واالنتقال 
تعلن  التي  الرنانة  والخطب  الجمل  مبساحيق  ملّون  كلّه  ظاهره 
التخريب  كان  ومضمونه  باطنه  أن  إالّ  الدميقراطي.  التوّجه  عن 
والتدمري املمنهج للدولة وتفكيكها، الذي أدى عمليا وباملحسوس 
بسبب  إفالس  حالة  وإىل  بل  وتفقريه.  الشعب  تجويع  زيادة  إىل 
عىل  أثْرت  ومافيات  لوبيات  من  فاسدة  جديدة  طبقة  تكّون 
حساب الشعب، فعّم الفساد واإلفساد وكأن التاريخ يعيد نفسه 
يف شكل مهزلة يريد أن يذكّرنا مبرحلة لجنة الكوميسيون وبعهد ما 
يسّمى بالحامية. ثم تقدمت خطوة أخرى باملوازاة مع االستقواء 
وتستعرض  مسريات  يف  للشارع  لتنزل  األورويب  واالتحاد  بأمريكا 
لتنقله  له حافالت  فأّجرت  الفاسد.  باملال  اشرتته  الذي  جمهورها 
إىل العاصمة بشارع بورقيبة. مع مواصلة يف التحريض املغرض ضد 
الحركة التصحيحية الشبابية الجامهريية تعمل قناة الجزيرة عىل 
املؤلفة  اآلالف  لتظهر  الدقة  عالية  تقنية  بأدوات  الصورة  تزييف 
التي استجابت لندائها. والحقيقة عكس ذلك. يف الواقع مل يتجاوز 
عدد الذين نزلوا إىل الشارع يف الحد األقىص ثالثة آالف بينام تنقل 

الجزيرة القطرية عرشات اآلالف.
ومبا أنهم املتسبّبون الحقيقيون دامئا وكعادتهم يف تقسيم الشارع 
يوم  ينزل  أن  وأحرى  أوىل  باب  من  الشباب  عىل  فكان  التونيس 
امللموس  بالدليل  وليؤكدوا  املسلمني  لإلخوان  تحّد  يف  أكتوبر   3
والصورة والصوت أنهم منبوذون من الغالبية العظمى من الشعب 

التونيس الذي يريد أن يأخذوه رهينة ملرشوعهم الظالمي.
وهكذا شهد شارع بورقيبة يوم الثالث من أكتوبر مسرية ال يقّل 
عددها عن عرشات اآلالف من الجامهري التي جاءت تلقائيا ودون 

أن تبيع ذمتها باملال ألّي أحد.
الفسدة  املسلمني  اإلخوان  تنادي مبحاكمة  الشعارات  وكانت كل 
الربملان  بحل  طالبت  كام  املافيوزية.  املنظومة  وكل  والقتلة 

وتطهريالقضاء.

* لطفي املاكني

ال ميكن حسب املقاييس املعتمدة حاليا من قبل وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي أن يستفيد أغلب الطلبة من ذوي الدخل املحدود باملنحة الجامعية )أي 
الجامعي  اإلدماج  منحة  وليست  الجامعية  السنة  كامل  مدى  عىل  ترصف  التي 

املقّدرة بـ 500 دينار ترصف مرّة واحدة(.
آالف  يزيد عن خمسة  والذي  العائيل  للدخل  حاليا  املحّدد  السقف  ويقف 
أّن دخل  رغم  الجامعية  باملنحة  املنتفعني  الطلبة  دائرة  توسيع  أمام  بقليل  دينار 
عائالتهم ال يستجيب لتلك املقاييس والتي تعترب مجحفة ويف الوقت نفسه عائقا 
أمام االستفادة من هذه الخدمة املهمة باعتبار ما توفّره من »دخل قار« عىل مدى 
السنة الجامعية إذ متّكن الطلبة من مجابهة املصاريف املتزايدة من سنة إىل أخرى 
والتي ال تراعي يف كّل الحاالت الرشيحة الواسعة من الدارسني بالجامعات وهم يف 

غالبهم من فئات محدودة الدخل.
هذه  عىل  تغيري  أي  يطرأ  مل  الجديدة  الجامعية  السنة  انطالق  ومع  اليوم 
املقاييس املعتمدة يف دراسة مطالب الطلبة الجدد )أي بقاء الخمسة آالف دينار 
هي املقياس يف الدخل العائيل( رغم أّن هناك قرار حكومي اتخذ منذ أشهر بتوسيع 
مراجعة  بعد  وذلك  تقريبا  الجامعات  الدارسني يف  يشمل نصف  املنتفعني  قاعدة 
مقياس الدخل العائيل وحسب ما توفّر من معطيات لـ »الشعب« فإّن هناك بوادر 
لتفعيل ذلك القرار من خالل تقديم جملة من املقرتحات للرتفيع يف مقياس الدخل 
العائيل السنوي ويبدو أّن استقرار الرأي عىل أن يكون سقف ذلك الدخل يف حدود 
العرشة آالف دينار سنويا هو األقرب ألنّه يف حال اعتامده من قبل سلط االرشاف 
سيمكن فعليا من توسيع دائرة املنتفعني باملنحة الجامعية حتى وإن كان الكثري 
من الطلبة يف حاجة إليها رغم أّن دخل عائالتهم يتجاوز ذلك السقف ألّن ارتفاع 
تكاليف العيش أصبح واقعا مّس أغلب رشائح املجتمع التونيس عىل مدى العرشية 
املاضية التي غيّبت فيها الحكومات املتعاقبة البعد االجتامعي يف الربامج املوجهة 

إىل الفئات الهّشة املستحّقة لدعم ومساندة الدولة.

* الملفات واالستجابة
الحكومي  القرار  لتفعيل  الجامعية  الخدمات  استعداًدا من مختلف دواوين 
الواصلة  العائيل تتواصل عمليّة دراسة املطالب  بالرتفيع يف سقف مقياس الدخل 
الحقا  يتّم  أن  عىل  حاليا  املعتمدة  املقاييس  الجدد حسب  الطلبة  قبل  من  إليها 
تبويبها وفق املتغرّيات التي قد تقع لتمكينهم من االنتفاع بهذا االجراء الحكومي 
انتظار  عليها عدم  كان  التي  االرشاف  قبل سلط  من  أكرب  إىل جهد  يحتاج  والذي 
يف  الحاصلة  التطورات  باعتبار  فيها  والنقاش  املقرتحات  لوضع  الوقت  هذا  كّل 
أجل  الطلبة من  لفائدة  يتّخذ  قرار  أي  أن  املرتّسخة  القناعة  ألّن  السيايس  املشهد 
من  ودعم  مساندة  محّل  يكون  ما  دامئا  دراستهم  ملواصلة  املثىل  الظروف  توفري 
قبل مؤسسة رئاسة الجمهورية وهي األدرى بواقع الجامعة وما يكابده الطلبة من 
تتطلّب  اختصاصات  أّن هناك  لألسعار خاّصة  املتواصل  االرتفاع  صعوبات يف ظّل 
عىل  االختصاصات  هذه  مثل  يف  الدارسني  أغلب  يقدر  ال  الثمن  باهظة  أدوات 
توفريها دفعة واحدة أخذا يف الحسبان ما يحتاجه بقيّة االخوة يف العائلة الواحدة 
قرار  باتخاذ  الترسيع  االرشاف  سلط  فإنّه عىل  وبالتايل  الدراسية  السنة  مفتتح  يف 
الرتفيع يف سقف الدخل العائيل قبل بداية رصف الدفعة من املنحة الجامعية والتي 

ينتظرها أغلب الطلبة.
القليلة  األيّام  خالل  ستنطلق  الجامعية  الدواوين  مصالح  أّن  إىل  هنا  نشري 
القادمة يف اعالم الطلبة بنتائج دراسة مطالبهم التي تقّدموا بها وإن كانت هناك 
وثائق يستوجب استكاملها أو معطيات تحتاجها مصالح الدواوين لتكون متطابقة 
مع امللف األويل وهذا ما يستدعي من أصحاب هذه املطالب احرتام اآلجال وعدم 
الرتاخي حتّى يتّم إدراجهم ضمن الدفعة األوىل املنتظرة يف األسابيع القادمة كام 
ستعرف الفرتة القادمة رصف الدفعة األخرية من منح طلبة مرحلة الدكتوراه والتي 
ترُصف لهم عىل مدى كامل السنة الجامعية باعتبار البحوث العميقة التي يقومون 

بها الستكامل أطروحاتهم يف أكرث من اختصاص.
املطالب  لتقديم  الدواوين ستبقى مفتوحة  أّن مواقع  إىل  االشارة  كام تجدر 
عن بعد إىل حّد موىف الّشهر الجاري أي أكتوبر عىل أن ترفق الحقا جميع الوثائق 

مبارشة إىل مصالح الدواوين الجامعية لدراستها.

يهّم منظّمة شهيد الحريّة نبيل بركايت: ذكرى ووفاء أن تعلم منخرطيها 
 19 األحد  يوم  أنّها عقدت جلسة  العام  والرأي  وأصدقاءها  وأنصارها 
سبتمرب مع السادة رئيس بلدية قعفور وثلّة من أعضاء املجلس البلدي 

بوالية  اإلنسان  حقوق  فرع  رئيسة  الفرشييش  سارّة  والسيّدة 
سليانة ونخبة من ممثيل املجتمع املدين بقعفور كام 

حرض اللقاء السيد طارق الورغي شقيق الشهيد 
 26 الخميس  يوم  )استشهد  الورغي  النارص 

جانفي 1978 بتونس(. 
وكان موضوع اللقاء: الندوة التي تعتزم 

منظمتنا ذكرى ووفاء تنظيمها قريبا يف 
املحلية  الذاكرة  حفظ  حول:  قعفور 
باالشرتاك  التكرار،  عدم  أجل  من 
املدافعة  املنظامت  ائتالف  مع 
واملفوضية  االنتقالية  العدالة  عن 
السامية لحقوق اإلنسان لدى األمم 

املتحدة مكتب تونس.
وتجدر املالحظة إىل أّن هذه الندوة 

النظرية:  الفقرة  فقرتني:  تضمنت 
حفظ  حول  ونقاشات  مداخالت 

الندوة  سياق  ننرش  )قريبا  الذاكرة... 
ومرجعيتها ومفهومها وبرنامجها...(

وضع  حول:  ستدور  التي  العملية  والفقرة 
مركز  )أمام  التعذيب  مناهضة  متحف  رخامة 

الرسمي.  بالرائد  والصادر  املعلن  القديم(  الرشطة 

ووضع رخامة حجر األساس لروضة الشهداء بحديقة وسط املدينة قبالة 
مستقبال  نعمل جميعا جاهدين  التعذيب... وسوف  مناهضة  متحف 
عىل تهيئة الّروضة بوضع متثال يجسد شهداء منطقتنا ويخلد ذكراهم 

وهم:
سبيل  يف  مجاهد  الوساليت:  اسامعيل  بن  صالح  محمد 
بالثّورة  التحق  الخمسينات...  بداية  البالد يف  استقالل 
الجزائرية حيث استشهد... والنارص الورغي عامل 
بعد   1978 جانفي   26 يوم  استشهد  ميكانييك 
العام  االتحاد  عىل  الدموي  السلطة  هجوم 

التونيس للشغل....
الحرس  مركز  رئيس  الفرشييش،  ومحمود 
عملية  يف  استشهد  الذي  بقبالط  الوطني 
نبيل  الحرية  وشهيد  غادرة.  إرهابية 
 1987 ماي   8 يف  استشهد  الذي  الربكايت 

تحت التعذيب مبركز الرشطة بقعفور.
تسجل  أن  املنظمة  يهّم  وباملناسبة 
تفاعال  الجميع  لتفاعل  الكبري  ارتياحها 
إيجابيا وتجانسا تلقائيا صادقا يجمع أعضاء 
القامئات  تنوع  رغم  البلدي خاصة،  املجلس 
ملسنا  كام  املجلس.  لعضوية  بها  تقدموا  التي 
واحدة،  يدا  وأهالينا  مدينتنا  لخدمة  حامسا 
ومن ذلك االستعداد إلثراء الندوة بأنشطة موازية 
للتعريف بالجهة وخصوصياتها ومختلف اإلبداعات من 

بناتها وأبنائها.

المنحة الجامعية:

* متى يُفعل القرار الحكومي بتوسيع دائرة املنتفعني بها؟
* مقياس الدخل العائلي المعتمد حاليا يحرم آالف الطلبة منها

منظمّة شهيد الحريّة نبيل البركاتي 

تفاعل إيجابي وتجانس تلقائي
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ارتفاع قائم الدين العمومي  
ارتفع قائم الدين العمومي، مع موىف جويلية 2021، إىل نحو 1ر99 مليار دينار، مسّجال زيادة بنسبة 2ر11 باملائة مقارنة بسنة 2020، 

وفق ما أظهرته وثيقة تنفيذ ميزانية الدولة، نرشتها وزارة االقتصاد واملالية واالستثامر.
ويتكّون قائم الدين العمومي من 39 باملائة ديون داخلية و61 باملائة ديون خارجية. وتتوزّع الديون الخارجية إىل 4ر55 باملائة قروض 

حصلت عليها تونس يف اطار اتفاقيات تعاون متعّددة االطراف و8ر16 باملائة قروض ثنائية و7ر27 باملائة متأتية من السوق املالية.
من  باملائة  4ر61  عىل  تونس  وحصلت 
إجاميل الدين العمومي باألورو و6ر21 
باليان  باملائة  و3ر10  بالدوالر  باملائة 
أجنبية  بعمالت  باملائة  و7ر6  الياباين 

أخرى.
وتطّورت، كذلك، خدمة الدين العمومي 
أشهر  السبعة  خالل  باملائة   15 بنحو 
3ر7  من  لتمّر   ،2021 سنة  من  األوىل 
مليار دينار، يف جويلية 2020، اىل 4ر8 

مليار دينار سنة 2021.
االرتفاع  هذا  أن  ذاتها  الوثيقة  وأكدت 
الديون  زيادة  نتيجة  أساسا  يأيت 
لتبلغ  باملائة،   30 بنسبة  الداخلية، 
نسبة  يعادل  ما  أي  دينار،  مليار  7ر3 
الدين  خدمة  اجاميل  من  باملائة  7ر44 

العمومي.
 6 )بقيمة  الدين  أصل  تسديد  وميثل 
مليار دينار( نسبة 72 باملائة من خدمة 
جويلية  موىف  إىل  العمومي،  الدين 
الفائدة  نسبة  تسديد  ويعادل   ،2021

28 باملائة من خدمة الدين العمومي.

انخفاض عجز امليزانية وتراجع نفقات 
االستثمار

بلغ عجز امليزانية 2.6 مليار دينار 
خالل السبعة أشهر األوىل من عام 

2021، ليسجل انخفاضا بنسبة 41.8 
% مقارنة بنفس الفرتة من عام 

.2020
ويعزى هذا االنتعاش للعجز إىل 

زيادة موارد امليزانية بنسبة 10.8 
%، إىل 18 مليار دينار، بفضل زيادة 

اإليرادات الرضيبية بنسبة 15 %، أي 
حوايل 17 مليار دينار، يف ظل ركود 

أعباء امليزانية يف مستوى 20.7 مليار 
دينار.

ورغم عدم تغري إجاميل نفقات 
الدولة، إال أن هناك زيادة يف نفقات 

املكافآت بنسبة 5.3 %، أي ما يقارب 
11.7 مليار دينار وعىل مستوى إنفاق 

التدخل بنسبة 8،8 % أي يف حدود 
3.9 مليار دينار، وكذلك من حيث 
نفقات اإلدارة التي ارتفعت بنسبة 

8.9 % أي ما يقارب 0.7 مليار دينار.
يف املقابل، تراجعت نفقات االستثامر بنسبة 36 % أي 1.8 مليار دينار.

أما املوارد النقدية فقد بلغت، يف موىف جويلية 2021، 9.7 مليار دينار، منها موارد االقرتاض التي تقدر بنحو 8.7 مليار دينار.
وُخصصت هذه املوارد بشكل أسايس لسداد أصل الدين )6 مليارات دينار(، ولتمويل العجز )2.5 مليار دينار(.

العائلة التونسية تهدر 42 
كيلوغراما من الخبز 

يبّذر التونسيون سنويا 113 ألف طن من الخبز، أي مبعدل 42 كيلوغراما لكل عائلة 
تونسية، وفق معطيات للمعهد الوطني لالستهالك أثبتتها دراسة تّم تحيينها حسب 

مدير عام املعهد الوطني لالستهالك مراد بن حسني.
وقال بن حسني، مبناسبة إطالق الحملة الوطنية ضّد التبذير الغذايئ املمّولة من قبل 
االتحاد األورويب واالتحاد اإلفريقي، إن قيمة الخسائر الناجمة عن تبذير مادة الخبز 

تبلغ سنويا 900 ألف دينار، وهي خسائر تتكبدها الدولة التي تدعم هذه املادة.
ويهدر التونيس مواد غذائية أخرى ولو بنسب أقل، حيث تنخفض هذه النسبة إىل 2 

% من مجمل املواد املهدورة، يف مواد اللحوم ومشتقات الحليب.  

من الواقع

قفة املواطن!!
مازالت األسعار  مرتفعة يف األسواق الشعبية وكذلك يف املساحات 

التجارية الكربى، وال ندري ملاذا كّل ذلك رغم أّن الرئيس قيس سعيد 

الرأفة  إىل  وغرفهم  واتحادهم  والصناعيني  واملهنيني  التجار  دعا  كان 

بأحوال »املواطن التونيس إليل يشهق ما يلحق« جرّاء تعّدد املناسبات 

وهنا ميكن  بالحاجة   يفي  يعد  مل  الشهري  مدخوله  أّن  كام  واألعياد. 

القول أّن قفة املواطن أصبحت مهّددة يف ظّل »التضخم« إذ أّن 100 

ديناًرا مل تعد تكفي ليقتني كّل حاجياته املعيشية اليومية بعد االرتفاع 

اليومي ألسعار »العظم« وهي مادة أساسية يف حياة كّل فئات املجتمع 

بلغ يف بعض  الذي  الحمراء  اللحوم  قفز سعر  ننىس  أن  التونيس دون 

األماكن 35 ديناًرا كام سجلنا ارتفاعا جديدا ألسعار الدجاج والسكالوب، 

وعديد املواد األخرى  لذلك يكون من الرضوري  فتح باب حوار وطني 

تبدو  التي  األيّام  الزوايل خاصة يف هذه  املواطن  قفة  تنسف  حتى ال 

صعبة ومستنزفة جهود الجميع ـ لكن البّد عىل وزارة التجارة أن تنزل 

بكّل ثقلها وامكانياتها وميكانزماتها لرتاقب األسواق وما يوجد فيها من 

بضائع!!

رمزي الجبّاري
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رغم ما يحوم حوله من شبهات فساد مايل واداري 
صلب وزارة الصناعة والطاقة واملناجم ، ورغم ان 
له ملف فساد جاري البحث فيه، اال انه تم مؤخرا 
إعادة تسمية إطار بقسم الطاقة بطريقة مسرتابة 
منها  تكليفه  انهاء  تم  قد  كان  وظيفية،  خطة  يف 
سابقا لوجود شبهات فساد. والغريب يف االمر ان 
الرسمي عدد  بالرائد  التسمية هذا قد صدر  قرار 
87 املؤرخ يف 24 جويلية 2021 مبقتىض قرار من 

الوزير بالنيابة مؤرخ يف نفس يوم النرش.
ناحية  من  حتى  مسرتابة  التسمية  تلك  وتعترب 
الوزير  طرف  من  تأشريه  تّم  حيث  اإلجراءات، 
رئاسة  اىل  توجيهه  ليتم   ،2021 جويلية   24 يف 
الرسمي  بالرائد  ويصدر  اليوم  نفس  يف  الحكومة 
اجل  ومن  االنتباه  لفت  ولتجنب  التاريخ.  بنفس 
التعويم تم ارفاق تسمية املعني باالمر بتسميتني 

اخرتني بنفس التاريخ.
وتجدر اإلشارة اىل انه مل تتم تسمية أي اطار صلب 

الوزارة املذكورة منذ ما يقارب التسعة اشهر.
وهذا االطار بقسم الطاقة، كان قد تم انهاء تكليفه 
سنة 2018 لوجود شبهات فساد وسوء ترصف مايل 
واداري مرتبط مبلف »حلق املنزل« وملفات أخرى 
موثقة. وكانت رشكات برتولية عاملة يف القطاع قد 
اودعت مكاتيب رسمية يف الغرض دون ان يفتح 

يف شانها تحقيق.
خالل  تلقت  قد  الفساد  مكافحة  هيئة  وكانت 
شهر ماي 2021، ملفا حول شبهات فساد يف وزارة 
إحالة بعض  الصناعة والطاقة واملناجم، كام متت 
امللفات اىل التفقدية العامة للوزارة ولكنها مل تبد 

اية ردة فعل ومل يفتح أي تحقيق.
يف  اعلنت  قد  السابقة،  الحكومة  رئاسة  وكانت 
واملناجم  الطاقة  وزير  اعفاء  تقّرر  انه   ،2018

من  للمناجم  الدولة  وكاتب  املتجددة  والطاقات 
مهامهم.

والرئيس  للمحروقات،  العام  املدير  إعفاء  تّم  كام 
املدير للرشكة التونسية لألنشطة البرتولية، واملدير 
من  الطاقة،  بوزارة  القانونية  للشؤون  العام 

مهامهم.
واملناجم  الطاقة  وزارة  مصالح  الحاق  وتقرر 
واملؤسسات  الصناعة  بوزارة  املتجددة  والطاقات 
لدى  خرباء  لجنة  وتشكيل  واملتوسطة،  الصغرى 
ومراجعة  الوزارة  هيكلة  إلعادة  الحكومة  رئاسة 
هيئة  من  كل  وتكليف  الطاقة  قطاع  حوكمة 
الرقابة  العمومية، وهيئة  للمصالح  العامة  الرقابة 
العامة للاملية بفتح تحقيق معمق يف الوزارة. وقد 
افضت التحقيقات اىل إقرار جملة من التجاوزات 
موصية برضورة إحالة التقرير اىل القطب القضايئ 
بهذه  العمل  يتم  مل  انه  غري  واملايل،  االقتصادي 
عىل  التسرت  بغاية  وذلك  االن  حد  اىل  التوصية 

املتورطني يف شبهات الفساد.

حقل النفط البحري »حلق املنزل«
وبشأن ملف الفساد الذي له عالقة باإلطار السالف 
الذكر، فيتعلق بحقل النفط البحري »حلق املنزل« 
والذي تستغله الرشكة التونسية »توبيك« منذ سنة 
2009 بطريقة غري قانونية، رغم أن الرشكة تقول 

إن عقدها صالح حتى 2029.
برخصة  خطري  قانوين  تجاوز  هناك  ان  حيث 
استغالل الحقل من قبل الرشكة التونسية املذكورة 
التي »انتفعت بامتيازات وخرقت املدة القانونية«.

ملكية  الدولة  تستعيد  أن  املفروض  من  وكان 
التونسية  الرشكة  من  بالبرتول  املليئة  البرئ  تلك 
الرشكة  طريق  عن  بنفسها  لتستغله   ،2009 منذ 
طلب  فتح  عرب  أو  البرتولية،  لألنشطة  التونسية 
عروض إلسناده ملستثمر جديد واالنتفاع باألرباح، 

ال أن تُحرم منها مثلام حصل.
وكانت مهمة التدقيق قد اشارت اىل وجود أفعال 
تندرج ضمن شبهة الفساد مع احد إطارات اإلدارة 
بنكية  تحويالت  ضمنها  ومن  للمحروقات  العامة 

لخالص خدمات لفائدته. وتعترب تلك األفعال ذات 
املجلة  من   96 الفصل  معنى  عىل  جزائية  صبغة 
ضمن  من  كان  الشبهة  ذي  ان  خاصة  الجزائية 
متابعة  االسناد،  ملفات  بدراسة  مبارشة  املعنيني 
واعداد  البرتولية  الرشكات  مع  التواصل  الرخص، 

ملفات اللجنة االستشارية للمحروقات.
اىل كل من وزير  املكاتيب  ارسال  ونظر الستمرار 
بخصوص  الجمهورية  ورئاسة  بالنيابة  الصناعة 
امللف القضايئ ل«حلق املنزل« واالشكاليات التي 
رافقته وخاصة إعادة تسميته ذوو شبهة بعد ان 
كان قد تم انهاء تكليفهم اىل حني انتهاء األبحاث 
الوزارة  قررت  فقد  امللف،  هذا  شان  يف  الجارية 
مؤخرا وتحديدا رئاسة الديوان إحالة ما ورد عليها 

من مراسالت للتعهد واإلفادة.
ومع أن القضاء هو السلطة الوحيدة لتثبيت تهم 
الفساد بقضية »حلق املنزل«، فان هذا امللف ميثل 
القانونية، حيث ان  شجرة يف غابة من االخالالت 
قطاع الطاقة ميلء بصفقات مشبوهة وتجاوزات 
العديد  رخص  أن  وحيث  العمومية.  املالية  تنخر 
من الحقول تم تجديدها بطرق غري قانونية،  كام 
للنفط  الحقيقي  اإلنتاج  تعلم حجم  الدولة ال  ان 
يخلو  يكاد  وال  والشفافية.  الرقابة  لغياب  والغاز 
التجاوزات  من  تونس  يف  الطاقة  عقود  من  عقد 
القانونية  املدة  احرتام  بعدم  سواء  القانونية، 
للنشاط أو عدم احرتام مساحة االستغالل أو عدم 

معرفة املالكني الحقيقيني.
املنكوب  التونيس  االقتصاد  بان  الجزم  وميكن 
بوسعه أن يستعيد عافيته لو يخضع قطاع الطاقة 
يحتاج  القطاع  فان  وبالتايل  والتدقيق.  الرقابة  إىل 
غياب  الشفافية يف ظل  لتعزيز  شاملة  إلصالحات 

معرفة دقيقة بالعائدات الحقيقية للحقول.

إعادة تسمية إطار بقسم الطاقة بوزارة الصناعة بطريقة مسرتابة 
* حياة الغامني بعد أن تم انهاء تكليفه بسبب شبهات فساد في ملف حقل النفط البحري »حلق المنزل«

والية قفصة -بلدية السند

إعالن بتة عمومية للمرة الثانية 
يترشف رئيس بلدية السند بإعالم العموم بإجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرّة الثانية يوم الثالثاء 2021/10/26 

مبقر البلدية بداية من الساعة العارشة صباحا وذلك لتسويغ الفصول التالية:

الوحدة: الدينار

قدرت صابة الزيتون بصفاقس لهذا املوسم بحوايل 45 ألف طن من زيت 
الزيتون أي ما يعادل 200 ألف طن من الزيتون.

وأكد عضو املجلس الوطني للنقابة التونسية للفالّحني فوزي الزياين أن هذه 
العوامل  ألف طن بسبب   39 إىل حوايل   % 12 بنسبة  تراجعت  التقديرات 

املناخية وعدم نزول األمطار.
وأضاف الزياين، أن صابة السنة الفارطة كانت ضعيفة جدا وهي يف حدود 
17 ألف طن من زيت الزيتون أي ما يعادل 71 ألف طن من الزيتون بسبب 

عامل »املعاومة«3.

تراجع صابة الزيتون بصفاقس  

السعر الفصلع/ر
االفتتاحي

الضامن 
الوقتي

مكان إجراء 
وتوقيت البتة

مدة اللزمة

امنة 1 عىل  املوظفة  املعاليم 
العام  واالنتصاب  الدواب 

وسوق الخرض والغال

بلدية السند عىل 10.000د100.000د
من 2022/1/1الساعة 10h صباحا

إىل
2022/12/31 بلدية السند عىل 200د2.000دسوق مأجورة2

الساعة10h30 صباحا

املعاليم املوظفة عىل املسلح 3
البلدي

بلدية السند عىل 400د4.000د
الساعة 11h صباحا

لفائدة  ديون  بذمتهم  تتخلد  مل  والذين  املشاركة  يف  الراغبني  فعىل 
الجامعات املحلية أو الدولة وليست لهم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس:

* أن يسحبوا االستامرة املعّدة للغرض وتعمريها وإرجاعها إىل بلدية 
السند قبل يوم الثالثاء املوافق لـ: 2021/10/26 مصحوبة بالوثائق التالية:

ـ ببطاقة تعريف جبائية )باتيندة مستلزم أسواق( أو التزام باعدادها 
اثر الفوز بالبتة.

من  مسلّمة  املحلية  للجامعات  الراجعة  الديون  من  إبراء  شهادة  ـ 

القباضة املالية.
ـ وصل الضامن الوقتي واملساوي لـ 10٪ من السعر االفتتاحي مسلّم 

من السيد قابض املالية بالسند.
ـ بطاقة السوابق العدلية.

ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم إمتام اللزمة عند االقتضاء.
وملزيد االرشادات ميكن االتصال مبقر البلدية او عن طريق الهاتف 

76290164 اثناء أوقات العمل.
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الحسني الخرويب    

متيّزت سنة 2019 بدخول القانون عدد 37 لسنة 2019 املؤرخ يف 19 
أفريل 1919 املتعلّق بتنقيح وامتام القانون عدد 12 لسنة 1985 املؤّرخ 
للتقاعد  والعسكرية  املدنية  الجرايات  بنظام  املتعلق  يف 5 مارس 1985 
القطاع العمومي ومتحورت أهم اإلجراءات  الحياة يف  وللباقني عىل قيد 

التي جاء بها القانون عدد 37 لسنة 2019 حول:
* الرتفيع يف سن االحالة عىل التقاعد إىل حدود 65 سنة.

* الرتفيع يف نسبة املساهامت.
* اضفاء الصبغة االجبارية لنظام الحسابات الفردية.

* توظيف خطايا تأخري يف صورة عدم قيام املشغل بخصم املساهامت 

من املرتب وتحويلها إىل الصندوق يف أجل ال يتجاوز اليوم الخامس من 
الشهر املوايل.

I املنتفعون بجراية
1 ـ تطّور عدد الجرايات املحدثة

الجرايات  أنظمة  مختلف  اطار  يف  املحدثة  الجرايات  عدد  سّجل 
انخفاًضا ملحوظا خالل سنة 2019 بنسبة 45،5٪ ونسبة دخول القانون 
جراية   15801 تصفية  متّت  حيث  التطبيق  حيز   2019 لسنة   37 عدد 
جديدة سنة 2019 يف اطار مختلف أنظمة الجرايات موزّعة إىل 11917 
سنة  بينام  الحياة  قيد  الباقني عىل  لفائدة  جراية  و3884  تقاعد  جراية 
2018 وقع تصفية 29005 جراية جديدة )تقاعد وأرامل وأيتام( وتوزّعت 

االحداثات الجديدة لإلحالة عىل التقاعد حسب الجدول التايل:

19851995200520152016201720182019جراية

عدد املحالني 
عىل التقاعد

31004836102621707418544207372483711917

تقرير نشاط 2019

عند بلوغ السن 
القانونية )1(

سبب االحالة عىل التقاعد
بلوغ السن القانونية

منحة الشيخوخة
العــزل

قّوات األمن املعزولني )الفصل 53 قانون املالية التكمييل عدد 54 / 2014
االستقالــة

املجمــوع )1(

2018
املجموع
13694
1621
178

11
113

15617

2019

7067
924
74

26
57

8148

قبل بلوغ السن 
القانونية )2(

بطلب من العون
املغادرة االختيارية قانون 51 لسنة 2017

املغادرة االختيارية قانون عدد 5 لسنة 2018
37 سنة أقدمية بلوغ سن 57

التطهري االجتامعي للمنشآت العموميّة
تقاعد وجويب

األقدمية العسكرية
جراية إعفاء عسكرية

جراية تقاعد عسكرية مبوجب اعفاء ألسباب تأديبية
لجنة السقوط البدين

الوظائف املرهقة )35 سنة أقدمية( وبلوغ سن 55
التقاعد من أجل رضر ناتج عن عملية دفاع عن الوطن

املجموع )2(
املجموع )1( + )2(

96
5359

665
79
9

609
47
22
419
1914

1
9220
24837

50
10

761
44
12
505
77
58
520
1702

1
3769
11917

       تقرير نشاط 2019

سن االحالة
 عىل التقاعد

66 سنة65 سنة64 سنة63 سنة62 سنة61 سنة60 سنة}50 ـ 60{أقل من 50 سنة
فأكثـر

2018
8331165896431841161124102306170العدد

3،3546،9438،827،410،650،500،411،230،68النسبة ٪

2017
10077077101051974814527315107العدد

4،8634،1334،139،520،390،220،131،520،52النسبة ٪
تقرير نشاط 2019

تشخيص واقع أنظمة التقاعد يف القطاع العمومي

الجرايات املحدثة يف سنة 2018  نالحظ من خالل توزيع عدد 
عىل  املحالني  نسبة  أّن  التقاعد  عىل  االحالة  عند  السن  حسب 
التقاعد قبل بلوغ سن الستني مرتفعة حيث فاقت 50٪ خالل سنة 
أّن حوايل  إىل  ذلك  ويعود  التقاعد  املحالني عىل  2018 من جملة 
5359 احالة عىل التقاعد متّت يف اطار التقاعد املبكر طبقا للقانون 
الثانية  املرتبة  الستني يحتل  أّن سن  عدد 51 لسنة 2017 يف حني 
سنة 2018 بوصفه السن العادية لالحالة عىل التقاعد وهو ما يؤثر 
سلبا عىل التوازنات املالية للصندوق باعتبار أّن تطّور عدد املحالني 
عىل التقاعد قبل السن القانونية مع التمتّع الفوري للجراية يؤدي 

بالخصوص إىل:
ـ الزيادة يف حجم النفقات بسبب رصف الجرايات بصفة مبّكرة.

عىل  املحالني  انقطاع  بسبب  املالية  املوارد  يف  مبارش  نقص  ـ 
التقاعد ومشغليهم عن تسديد املساهامت املحمولة عىل كاهلهم.

ـ طول مّدة رصف الجراية التي فاقت 10 سنوات للمتقاعدين 
و13 سنة بالنسبة إىل جراية القرين عبد الوفاة يف ظّل تحّسن أمل 
الحياة عند الوالدة الذي فاق 75 سنة )78 سنة بالنسبة إىل االناث 
الوطني  املعهد  احصائيات  حسب  الذكور  إىل  بالنسبة  سنة  و75 
لالحصاء لسنة 2017( وكّل هذا يتناقض مع فلسفة قانون التقاعد 
بتنقيح  املتعلّق   2019 أفريل   30 املؤرخ يف   2019 لسنة   37 عدد 
 1985 مارس   5 يف  املؤّرخ   1985 لسنة   12 عدد  القانون  وامتام 
املتعلّق بنظام الجرايات املدنية والعسكرية للتقاعد والباقني عىل 
قيد الحياة يف القطاع العمومي الذي رفّع يف السن القانونية لالحالة 

عىل التقاعد إىل سن 62 سنة بََدَل 60 سنة.

يتوّزع عدد جرايات التقاعد املحدثة خالل سنة 2018 وسنة 2019 حسب أهم أسباب االحالة عىل التقاعد كام ييل:

كام يتوزع عدد جرايات التقاعد املحدثة خالل سنة 2018 حسب السن عند االحالة عىل التقاعد كام ييل:
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ثقافة

* حاورها: أبو جرير    

باحثة يف الحضارة العربية اإلسالمية ويف الحركة النسائية والنسوية ويف كتب تفسري القرآن 
ويف الحقوق والحريات مدافعة عن مدنية الدولة ومتابعة للشأن السيايس... بحثت عن 

املبحث الذي يقدمها أكرث إىل القراء 
هي امرأة هادئة مسكونة بالخجل كام تخيلت. وجدتها عىل قلق الطيور املهاجرة. وإن 
كان يل رشف معرفتها هو رشف جمعية شكري بلعيد لإلبداع والفنون. رشف يل الذهاب 
إىل كتاباتها. والنصيحة كانت من ِقبِل الدكتور عبد السالم البغوري واألستاذة حياة حمدي 

الوساليت.
األستاذة زينب توجاين. خزان مياه بالطائف العطشان. هي املاء الزالل لعشاق الّسفر يف 
كتاب الله وسنة نبيه محمد صىل الله عليه وسلم. أتعبتني يك أحاورها. مراوغة. فاتكة. 

سافرت معها يف بعض املواضيع وخاصة يف اختصاصها.
الشعب جريدة الجرأة. التقت بعالمة من نساء املعرفة زينب توجاين. فكان هذا الحوار. 

* كيف تنظرين إلى العالقة بين مختلف هذه المباحث واالهتمامات؟ من 
تكون زينب توجاني؟

- أنا أنتمي إىل جيل التّسعينات املخرضم، إين أتذكر آخر عهد الحبيب بورقيبة وخطبه يف 
الثامنينات وعشت لحظة مجيء بن عيل وكل أحداث العرشية التاسعة من القرن املايض، 
بلداننا  يف  األحادية  األنظمة  وتشّدد  والثانية  األوىل  الخليج  وحرب  الصحوة  صعود  أي 
العربية وقمع اليسار وتصّحر الفضاء العام. لكني آويُت إىل املكتبة العمومية بباجة حيث 
كنُت تقريبا أعيش طيلة اليوم بني كتبهاَ. وفيها قرأُت كّل هذه املباحث فبدت يل مرتابطة 
مستجيبة ألسئلتي الحائرة يف تلك الفرتة. ومل يكن غريبا أن أتوجه نحو دراسة الظاهرة 
الدينية ويف الوقت نفسه أتخذ مواقَف للمطالبة بحقوق النساء فقد عشُت النصف األول 
من حيايت تحت تأثري ثقافة محافظة تركت فيها الصحوة اإلسالمية أثرها بعمق. وعمقت 
املشاغل  هذه  أّن  وفهمُت  والفكرية.  والتاريخية  السياسية  للخلفيات  فهمي  الجامعة 
املعارصة مرتابطة بعالقة متينة. فتخّصصُت يف الحضارة. تدفعني رغبة فهم واقعي وكذلك 
االنخراط الواعي يف تغيريه نحو األفضل فقد منا يف داخيل من خالل كل قراءايت التشبث 

باألمل واإلميان بالقدرة عىل الفعل املريد لإلنسان الحّر. 
 والدراسات الحضارية تتطلب أدوات معرفية عديدة وإملاما بالسياق السيايس واالجتامعي 
القوانني  عىل  واالطالع  باملجتمعات  وعالقتها  األفكار  تطّور  وفهم  واملعارف  والعلوم 
الحضارة  نابع من خصوصيّة  القرآن  البرشية. لذلك فإن االهتامم بعلم تفسري  واألحوال 
الكتاب«،  »مجتمع  العلامء  يسّميه  الذي  مجتمعنا  طبيعة  ومن  ذاتها  اإلسالمية  العربية 
ذلك أن املجتمعات العربية اإلسالمية تتأّسس حول مفهوم النبوة والوحي ومركزية القرآن. 
الناس  وانطالقا من هذه املركزية فإن قيم هذه املجتمعات وقوانينها وأفكارها وأحوال 
فيها ترتبط دامئا بتلك الرشعية العليا التي انبنت عليها فكرة »األمة« اإلسالمية. ومبجيء 
الدولة الحديثة وما جلبته من قيم اختلطت الرشعيتان املدنية والدينية وصارتا فاعلتني 
يف حياتنا االجتامعية والقانونية والسياسية والفكرية. لهذا نجد أنفسنا يف مجاالت عديدة 
الرتاث  بني  أي  بينهام  الرصاع  الرشعيتني وبفكرة  بني  التدافع  بفكرة  بينها  ما  مرتابطة يف 
والحداثة، ونجد مجاالت الفعل البحثي مصّوبة نحو محاولة اإلسهام يف الدفع نحو بنية 

ثقافية جديدة أي حديثة ومدنية. وهذه القيم الجديدة تتجىّل 
أساسا يف ما يتعلّق بحقوق النساء واألقليات الدينية والحقوق 
الفردية والحريّات الّسياسية والفرديّة. وتواجه هذه الجهود التي 
يبذلها الباحثون يف مجال اإلسالميات خاصة والحضارة والفلسفة 
فروعها  بكّل  السيايس  اإلسالم  قوى  عموما  والفنون  واآلداب 
والرتاث  الدين  من رشعية  يستمّد  ثقافيا  تحمل مرشوعا  وهي 
املرشوع  هذا  ويهّدد  الرمزية.  قوته  ذلك  عىل  ويبني  مرّبراته 
حقوق النساء واألقليات والحريات واآلمال مبزيد من التحديث 
اإلسالمية  العربية  الحضارة  دارس  إن  القول  خالصة  الحقيقي. 

يستخدم ما توصلت إليه العلوم اإلنسانية ليتمكن من دعم أسس ثقافة جديدة تقطع 
الكتاب والوحي والنبوة وتؤسس لعقد اجتامعي  القامئة عىل مفهوم  مع ثقافة األجداد 
جوهره العدالة واملساواة واالختالف. وهكذا فإن جامع هذه املباحث هو ارتباطها بالواقع 
ومحاولة أن يكون البحث العلمي يف خدمة هذا الواقع االجتامعي أي يف اتجاه بناء قيم 

املواطنة واملساواة واالختالف واملدنية.

الدراسات  تقيمين  كيف  الخطاب،  وتحليل  اإلسالميات  في  باحثة  أنت   *
دراسات  إلى  أضافته  الذي  الجديد  وما  اليوم  عالمنا  في  االسالمية 

المستشرقين وإلى الرؤى اإلصالحية لما يسمّى بـ»عصر النهضة«؟ 
الكرام دراسات تهتّم باإلسالم من منطلقات  القراء  الدراسات اإلسالمية عند  - قد تعني 
إلسالم  معتدلة  نسخة  نرش  يسّمى  ما  منظور  من  أو  نرشه  أو  به  للتعريف  أي  داخلية 
وسطي وماليك وتونيس ومسامل وغري ذلك مام يوصف به اإلسالم الرسمي يف تونس. لكن 
اإلسالميات وتحليل الخطاب الديني أمران مختلفان عن التعريف األول. فاإلسالميات علم 
حديث يعتمد أصحابه عىل مناهج حديثة ليضعوا النصوص الدينية يف سياقها التاريخي 
بنى ذهنية  إىل  واملؤسسات  والفقه  الرشيعة  ويفككوا  مقامات مختلفة  ويؤولوها وفق 
الديانات  أيضا  فيها  وتشرتك  بل  التوحيدية  الديانات  فيها  تشرتك  معرفية  أصول  وإىل 
بأنواعها حتى تلك املاقبل توحيدية. فرتتبط بهذه املعرفة معارف تاريخية وعلم البالغة 

اآلثار واملخطوطات والحفريات واالنرثوبولوجيا واللسانيات  وعلم 
األعصاب  وعلم  النفس  كعلم  اليوم  املهمة  االجتامعية  والعلوم 
وعلوم الدماغ والعرفان بصفة عامة. وكّل هذه املعارف تقدم نتائج 
مهّمة لدراسة األديان كموضوع علم ال كمنطلق ملسلاّمت إميانية. 
وكبقية  األديان  كبقية  موضوع  مجرّد  الحديثة  العلوم  يف  فاإلسالم 
الظواهر البرشية مثل املؤسسات السياسية أو العادات أو الطقوس 

أو القيم أو التمثالت وغري ذلك.
تحليل  علم  يختلف  القدمية  االبستيمولوجيا  مع  القطع  هذا  ويف 
اختالفا  اإلصالح  فكر  عن  اإلسالميات  وتختلف  الديني  الخطاب 
قصد  الديني  الرتاث  من  ينطلقون  املصلحون  كان  فإذا  جوهريا، 
الحداثة  قيم  مع  قيمه  ومواءمة  للعرص  مالمئا  وجعله  تشذيبه 
فإّن  ذلك  وغري  املرأة  وحريّة  اإلنسانيّة  والحقوق  كالدميقراطية 

اإلسالميّات تقطع مع هذا الرتاث قطعا معرفيا كليا ألنها تعترب هذا الرتاث منجزا برشيا 
ويكتشف  الرّتاث  ذلك  يفّكك  أن  اليوم  الباحث  ودور  إنتاجه  بانقضاء رشوط  زمنه  وىّل 
بناء  وإعادة  للمسلاّمت  هدم  عمليّات  خالل  من  التّاريخ  يف  وداللته  ونسبيّته  برشيّته 

للّسياق التاريخي.
مثال حدود الله كقطع يد السارق او رضب رقبة املرتد، هذا جزء من الرتاث الفقهي الذي 
يحمله النص الديني والذي اعترب املصلحون أن بعض ما فيه غري مالئم للعرص الذي نعيش 
فيه فتّم التخيل مثال عن العبودية وأحكامها الفقهية وتّم التخيل يف بعض البلدان كمرص 
وتونس واملغرب والجزائر عن تطبيق الحدود كقطع يد السارق أو رضب رقبة املرتد ولكن 
بعد  أصوات  تعالت  ولذلك  ثقايف ومعريف  بعمق  مبنيا  يكن  مل  الحدود  تلك  التخيل عن 
الثّورات تنادي بعودة تلك الحدود الرشعيّة. ولذلك نجد بلدا كالّسودان مثال يرتاوح بني 
تطبيق تلك الحدود وعدم تطبيقها حسب النظام الحاكم فيه. ذلك أن اإلصالح الديني 
للعاملني ورشعيتني وثقافتني وهو  تفكري ومتثلني  يتطلب حقا قطائع حاسمة بني نظامي 
األمر الذي مل يحدث بشكل تام وجعل الحداثة العربية اإلسالمية مجرد واقع يبدو مفروضا 

فرضا عىل الشعوب ال متمثال كصريورة تاريخية.

* هل يمكن الحديث عن رؤية جديدة لإلسالميّات ما بعد االستشراق؟ 
وهل يمكن القول حقا إننا »لم نقرأ القرآن بعد« رغم مرور كل هذه القرون 
رغم تعدّد كتب التّفاسير؟ وهل نحتاج اليوم إلى »تفسير« و»تحليل« 

الخطاب أم إلى تأويله؟
- مل نقرأ القرآن بعُد كام قال يوسف الصديق بكل تأكيد. وماذا قرأنا من القرآن؟ ال يشء. 
إنا نردد أقوال املفرسين األوائل وما هي سوى اجتهادات رجال ونساء مثلنا ولكننا مل نقم 
بقراءة النص القرآين بعيوننا وال حاولنا حتى القيام بذلك. أما املحاوالت القامئة اليوم يف 
عاملنا اإلسالمي فهي قليلة األثر ألنها غري مدعومة بإرادة حقيقية للمعرفة وبإرادة نابعة 
من الشعوب. لقد بقي القرآن بالنسبة إىل الجامعة املؤمنة مدّونة مختومة مغلقة عصيّة 
عىل التفكيك يف حني لو قارنّا مع املسيحيني أو حتى اليهود فإنه بإمكاننا أن نكتشف أنهم 
أخضعوا كل تراثهم املقدس للنقد والتقييم والنظر العلمي ومل يفقد هؤالء إميانهم وال يزال 
الدين ميثل عنرصا من عنارص الحياة الغربية وال يزال الناس يذهبون إىل الكنائس والبيع 
الكتابية خضعت  األديان  هذه  نصوص  أن  أثبت  العلم  أن  رغم 
للعمل البرشي الحضاري وتطورت عرب الزمن. ومع ذلك ال يشء 
يهّز أصول اإلميان العميق لديهم. أما عندنا فكّل مساس بالّنصوص 
ولإلله  وللثوابت ولألمة  وللمقدس  للهوية  انتهاكا  يعترب  املقّدسة 
بل  والرتويع.  والتنكيل  القتل  اإلرهابية  للجامعات  ذلك  ويبيح 
يبيح ذلك للناس العاديني أن يكفروا ويستنكروا وينفروا من كّل 
القرآين عىل  وبالنص  الديني  بالرتاث  التاريخي  الوعي  فأين  نقد. 
وجه الخصوص؟ وماذا نعرف عن تاريخ جمعه وتدوينه وترتيبه 
والتي  وجدت  التي  مخطوطاته  ونسخ  نسخه  وحرق  وعلومه 
النخبة  يسّمى  مام  التونسيون  قرأ  ماذا  شيئا.  نعرف  ال  عنها؟  ينّقبون  الباحثون  يزال  ال 
نفسها من إعالميني ومن فاعلني يف السياسة والحياة العامة ومن معلمني وأساتذة يف غري 
االختصاص من علوم الدراسات القرآنية؟ ماذا يعرفون عن املدرسة األملانية أو الفرنسية 
يف ما كتب يف تاريخ املصحف؟ هل اطلعوا عىل األقل عىل ما كتبه »نولدكه« يف تاريخ 
القرآن؟ هل اطلعوا عىل ما كتبته »جاكلني الشايب«؟ هل اطلعوا عىل أبجديات املعرفة 
التاريخية التي بسطها »هشام جعيط« يف مجمل آثاره؟ هل قرؤوا كتب أساتذة الجامعة 
بال حدود«؟  الكثري منها عرب »مؤسسة مؤمنون  والديني وقد نرش  الفقهي  الرتاث  حول 
والعنف  والقرآن  والعنف  اإلسالم  حول  العامل  يف  الدائرة  النقاشات  مبتابعة  اهتموا  هل 
ليفهموا ما هم فاعلون برتاثهم ومصريهم وكيفية إعادة بناء هوية منسجمة مع العرص 

ومع قيم العرص؟ 
نحن فعال مل نقرأ من القرآن شيئا وال قرأنا من علومه القدمية والحديثة شيئا كذلك بل 
نرّدد ما قيل لنا ترديدا سطحيا يجعلنا كاملوىت االحياء. أما عن الحاجة إىل تحليل الخطاب 
قرآنا  الديني  للخطاب  علمي  تحليل  إىل  أي  معا  األمرين  إىل  فنحن يف حاجة  تأويله  أو 
وسنة وفقها وما نسج حول القرآن من علوم ويحتاج املؤمنون إىل إعادة تأويل النصوص 
التي يقدسونها وفق النتائج التي سيقّدمها لهم العلم الحديث. أي مثال إذا أثبت العلم 
الحديث أن بعض الوقائع التاريخية املذكورة يف القرآن ال ميكن أن تكون قد حدثت فعال 
فعىل املؤمن إعادة فهم ذلك القصص الديني حول األنبياء ومعجزاتهم فهام حديثا وإذا 

أثبت العلم أن ذلك التاريخ املرسود ال يطابق الواقع املايض وال ميكن 
أن يطابقه بحجج دامغة فعىل املؤمنني التخيل عن وهم أن القرآن 
كتاب يؤّرخ لتاريخ البداية والنهاية ويؤرخ لتاريخ نجاة أمة محمد. 
يحتّمها  التي  النتائج  التأويل حسب  قابلة إلعادة  األفكار  كّل هذه 
العلم الحديث دون أن يتنازل املؤمنون عن حقهم القانوين يف حرية 
االعتقاد واإلميان. من ذلك أن القصة األصلية حول الجنة والخطيئة 
ال ميكن أن تكون حقيقة علمية وإمنا هي مجرد »ميث« )أسطورة( 
تتكّرر يف كّل النصوص املقدسة ولها دالالت رمزية ولكنها ال تعرب بأي 
حال من األحوال عن واقعة تاريخيّة ممكنة الحدوث يف املايض وال 
املستقبل. ومن بني ذلك أيضا تاريخ القيامة وقصص القوارع واملدن 
التي هدمت والطوفان والزالزل والحجارة من سجيّل فكّل ذلك ال 

ميّت للعلم بصلة وهو مجرّد »ميث« له دالالته الرمزية.

النصّ  تحليل ومقاربة  تونسيّة« في  الحديث عن »مدرسة  * هل يمكن 
الديني؟ وهل ما زلنا نحتاج إلى تفسير القرآن؟ أم تقوم الحداثة الغربية 
لبناء  األساسي  االهتمام  إيالء  وعلى  خاصّة  مسألة  الدين  اعتبار  على 

الدولة واإلنسان والمواطن والمجتمع المتقدم؟
مفهوم  ذلك  من  فيها،  وردت  عديدة  مفاهيم  توضيح  إىل  تحتاج  كثرية  أسئلة  هذه   -
الحداثة عموما والحداثة الغربية خصوصا، وكذلك مفهوم مقاربة النص الديني وتفسري 
القرآن واعتبار الدين مسألة خاصة. أوال إن الحداثة عموما مفهوم مركّب ومنيز فيها بني 
بًُنى فكريٍة قدميٍة بعد  الذي قطع مع  الفكر  فالحداثة عموما هي  الحداثة والتحديث، 
اكتشافات علمية غريت نظرة اإلنسان إىل الكون وإىل الجسد وإىل نفسه. وأما التحديث 
فهو محاوالت كل بلد لتطوير بُناه االقتصادية والسياسية واالجتامعية، ولكن هل ميكن 
فكري؟  تحديث  واجتامعّي دون  اقتصادّي  وتحديث  تحديث سيايّس  الحديث حقا عن 
يعتقد البعض أن الفصل ممكن بني هذا وذاك ولو انطلقنا من تجارب التاريخ لوجدنا أن 
الفصل غري ممكن البتّة إذ ال ميكن أن يتحّقق فعال تحديث اقتصادي وسيايس واجتامعي 
إالّ إذا ترافق مع ذلك تحديث فكري وهنا تكمن الحاجة إىل تحديث فهم الدين. فالحداثة 
الغربية مل تأت من عدم ومل تجعل الدين شأنا خاصا هكذا فجأة بل لقد مّر العامل األورويب 
املسيحي- اليهودي بحروب دينية ضارية، ومّر كذلك بفرتة إصالحات دينية كربى ونتج 
عن تلك اإلصالحات تديّن أقّل رضاوة مع القيم املستحدثة، ونتجت الحداثة نفسها عىل 
أيدي آباء الكنيسة أنفسهم. كان »كوبرنيكوس« راهبا وهو من صاغ نظرية دوران األرض 
التي تعّد فاتحة الحداثة العلمية. و«غالييل« الذي دعم نظرياته وعذب ألجل ذلك، كان 
املعارف  بني  نفسه  الوقت  يف  يجمعون  الدينيون  املصلحون  هؤالء  كان  وكذلك  متدينا 
النوعية  النقلة  هذه  من  الغرب  مكنوا  الذين  وهم  والفلكية  الرياضية  والعلوم  الدينية 
ودوره  املسيحي  الديني  الفكر  يف  »كانط«  أثر  لنتذكر  معا.  والعلمي  الديني  الفكر  يف 
أو ما يسّمى مببدإِ  الدين شأنا خاصا  العقل والدين. وعندئذ فإن جعل  املواءمة بني  يف 
والثورة  الديني  باإلصالح  أوال  بدأ  التحوالت  من  ملسار  نتيجة  هو  الديني  الضمري  حرية 
العلمية. وأما نحن فلسنا يف نهاية مسار التحديث بل يف أوله. فليس لنا مقومات حداثة 
الناس هو مزيج بني  يزال يسيطر عىل  الذي ال  الفكر  ثقافية ألن  علمية وال فكرية وال 
الحداثة املفروضة فرضا والبنى الذهنية اإلطالقيّة املوروثة عن األولني، وال يزال املسلمون 
والعرب غارقني يف فهم حْريف لنصوصهم الدينية وال يفرقون بني العلم والخيال واألساطري 
والعقل والدين وال يزال التحديث االقتصادي ضعيفا يف حني أن التحديث الغريب قامت 
السيايس  التحديث  يزال  وال  معا.  والفنون  واألفكار  للرثوة  ومنتجة  فاعلة  بورجوازية  به 
ضعيفا كذلك رغم أن تونس خطت خطوات مهمة لكن الفساد والبنى األبوية املتسلطة 
ويتمثل  به  القيام  يجب  مبا  القيام  من  مفّر  ال  فإنه  ولذلك  الحقيقي.  التحديث  تعوق 
الناس ومن فكرهم ومن ثقافتهم أي من  النابعة من  يف وضع أسس للحداثة الحقيقية 
داخلهم حتى تتطّور األفكار بشكل تلقايّئ وتعطي مثارها بعد عقود. ويف هذا ميكن القول 
إن التونسيني ميلكون مؤهالت معرفية تؤهلهم لوضع لِبنات مرشوع تحديث عميق إذا 
ال  التونسية  األموال  رؤوس  ولكن  واقتصادية  واجتامعية  حقيقية  سياسية  إرادة  توفّرت 
يبدو أنها تدرك رهاناتها التاريخية ألنها رؤوس أموال تبحث عن الربح اآليّن وال تخطط 
للمستقبل وليس لها مرشوع فكري ومل تنتج أصال عن تطّور طبيعي للرثوة وال للتنمية 

االقتصادية الثابتة. وتلك املعضلة الحقيقية.

والمناهج  اإلنسانية  العلوم  من  اليوم  »اإلسالميات«  تتغذى  كيف   *
الحديثة المميزة للتفكير العقالني الحديث؟ 

قيم  عىل  تقوم  املناهج  وهذه  الحديث،  العرص  يف  نشأت  مناهج  اإلسالميات  تطبق   -
العقالنية والتجريب والنسبية وتعترب اللغة مؤسسة برشية ولذلك فإن النصوص الدينية 
يف هذا التعريف الحديث ال ميكن إالّ أن يُنظر إليها عىل أنها برشية وتنتفي إذن من هذا 
املنطلق الصفة األلوهية واملفارقة للنصوص. وعندئذ يتّم تفكيك الخطاب الديني القديم 
أو املعارص بآليات علمية كالبالغة الحديثة واللسانيات والعلوم الداللية واالنرثوبولوجيا 
والعلوم االجتامعية وهذه العلوم تشرتك يف اعتبارها الدين مؤسسة برشية واعتبار الرتاث 
الحديثة  العلوم  فتنزع  االجتامعية.  واملؤّسسات  البرشي  الفكر  تطّور  من  جزءا  الديني 
النسبية  لقوانني  وتخضعه  العلمي  للدرس  قابال  موضوعا  وتجعله  الدين  عن  القداسة 
والتاريخانية والعقالنية وبذلك تتّم عملية نقد هذا الرتاث املحفوف بالقداسة والتبجيل. 

األستاذة زينب توجاني لـ»الشعب«:

نحن يف حاجة إىل تحليل علمي للخطاب الدينيّ قرآنا وسنّة وفقها )الجزء األول(

* ال يزال التحديث 
السياسي ضعيفا 

رغم أن تونس خطت 
خطوات مهمّة
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* شمس الدين العوين

كيف للكائن أن يبتكر لونه وصوته وشجنه الدفني وهومييض بني اآلخرين 
حاملا بخطاه وهي تنحت دربه..كيف له ذلك يف هذا الكون املحفوف 

بالجامل والبهاء املبثوث يف الجهات..يف العنارص واألشياء..
القيمة  بحثا عن  لآلفاق  بنشيده وهويشري  القول  للكائن هنا غري  ليس 
حلها  يف  الذات  ايقاع  اىل  تفيض  التي  التفاصيل  بالجوهر..جوهر  وقوال 
العامل  يتزين  به  الدواخل وكل ما  وترحالها ترتجي فكرة األعامق ونظر 
كحال  الصخر  يف  مجاريها  تنحت  واملعاين وهي  والكلامت  اللون  حيث 

األنهار العظيمة..
أنه  العارمة وفق نظر للفن عىل  بالبهجة  مثة ألق وقلق وذهاب ملون 
بالحلم  أناشيدهم  يلونون  أطفال  عليها  أرض  تجاه  للسفر  أخرى  ضفة 
النادر والغناء الخافت ...يرقصون ويرقصون مثل زنوج قدامى..انه الرقص 

عىل أرض ناعمة ..نعومة املوسيقى الطالعة من التواريخ واألزمنة..
والفن هنا يف هذا السفر عنوان الفت حيث الرسم مجال شغف ودأب 
وما به تنبت األحالم يف البساتني التي رآها البستاين يف خياله وهي تأخذه 
اىل طفولة عابرة فيها العامل علبة تلوين ورسم وتلبس بالكنه..كنه االبداع 
واالمتاع واملؤانسة ..هي هكذا لعبة اللون والحلم منذ براءة اوىل ...واىل 

الىن يف هذه الحدائق اللونية ذات األسوار العالية..
..والفن  االبتكار  بفكرة  املوقع  بالحلم  يقول  الفنان  وحده 
كعنوان دال يأخذ الكائنات اىل حقوله طوعا وكرها حيث 
ال  بهجة  عنارص  وغريها  والطيور  واالشجار  واملياه  الظالل 
الفنان... ثناياها يف قلب  لها  يبتكر  اللون أن  تضاهى عىل 

يف الكينونة..
يف هذا السفر الفني منيض مع تجربة عملت صاحبتها عىل 
تواصل وجدها وشغفها تجاه اللون والرسم ..منذ ولع قديم 
املرايا يبزغ  املرايا..عىل  األلوان يف  أثر  حيث طفولة تشهد 
يشري للحلم يف تجليه الجميل..رحلة مع القامشة واللون مل 
العاشقة لأللوان غري الذهاب أكرث واىل اآلن يف  تزد الطفة 
هذه الدروب املحفوفة بالحب والحلم والرغبة يف االبداع..

ومبا به يصبح التلوين عنوان حياتها وعنفوان نشيدها يف هذا العامل ..
شتى  وأنشطة  واألحوال  الحال  قبيل  من  هي  وتجريدية  شتى  ألوان 
الفن والرسم والتلوين والتواصل مع األطفال وشؤون املجتمع  محورها 
القامشة  مع  للعب  الدفني..هوحبها  الحب  من  رضوب  يف  وشجونه 
والرشاة ..تحاولها وتحاورها لتغنم شيئا من فرحة الفنان العارمة تجاه ما 

يحب..وما يريد ان يقول بالنظر والعبارة الفنية و...باأللوان.
تنوعت  التي  الكشوخروف  عايدة  التشكيلية  الفنانة  عامل  نلج  هكذا 
ومشاركات ضمن  عديدة  سنوات  مسرية  وفق  وأعاملها  الفنية  لوحاتها 

معارض جمعية واقامة معارض شخصية يف تونس وخارجها..
الحركة  فيها  تشكيلية  مفردات  من  متتح  ملونة  موسيقى  لوحاتها  يف 
..مثة  االلوان  متعدد  تأويل  وفق  ليقرأها  املتلقي  مع  للتفاعل  وتسعى 
عبارة تشكيلية يف لوحاتها بينة يف جامل تلوينها وسحر 
..لوحات  تجاهها  النظر  فكرة  وعذوبة  الجاميل  قولها 
يجمع  فقط  واملواضيع  األحجام  متعددة  فنية  وأعامل 
اىل  أخذها  الذي  وحلمها  عايدة  الفنانة  شغف  بينها 

التلوين 
منذ  يسكنها  ملون  لنشيد  العنان  هي  أطلقت  حيث 

طفولة عابرة.
عايدة الكشوخروف فنانة تشكيلية تلقت تكوينا لتخرج 
سنة 1991 من معهد املوضة والديزاين وشهادة حصلت 
ثالث  يف  تشكييل  فن  اختصاص  يف  تكوين  بعد  عليها 
سنوات مع جمعية قنطرة الفنون وذلك مبعهد الفنون والحرف بصفاقس 
مسؤولة العالقات الدولية باتحاد الفنانني التشكيليني التونسيني ومنسقة 
منذ خمس سنوات  بصفاقس  السنوي  بصفاقس وعضوالصالون  نشاطه 
ورئيسة لجنة الثقافة بجمعية حامية الشفار وعضوجمعية صيانة مدينة 
والجمعيات  الثقافية  الفعاليات  من  لعدد  ترأسها  جانب  اىل  صفاقس 

للفنون  الوطني  املجلس  ومنها ملكة جامل صفاقس وكوميسار معرض 
والثقافة بالكويت وكوميسار املعرض لجمعية » بصامت عربية » بالقاهرة 
الفن  الدورة 35 لصالون  اللوفر ومشاركة يف معرض  ومعرض كاروسيل 
املعارص بنيويورك ويف املهرجان الدويل بسيول يف كوريا الجنوبية ومعرض 
وفعاليات  ومهرجانات  ندوات  يف  مشاركات  عن  فضال  باليابان  أوزاكا 
ثقافية وفنية عن البيئة واملرأة وغريها م العناوين..هذا اىل جانب جوائز 
وتكرميات بالكويت والقاهرة وباريس والشارقة ..كام عرضت أعاملها يف 
منلسبات عديدة ومبدن تونسية مختلفة فضال عن مشاركاتها يف معارض 

وصالونات اتحاد الفنانني التشكيليني التونسيني الدورية.
ومن نشاطها الفني التشكييل نذكر معرضها بعنوان »طاقة البحر« الذي 
واالنسان وعوامل  البحر  ثنائية  املتلقي عالقة مخصوصة من خالل  مينح 

جاملية من وحي اللون األزرق ..
ويف املعرض الجامعي الدويل للفنانني التشكيليني “اوزاكا ارت ايكسبو” 
برواق الفنون “سيستاما غالريي” بأوزاكا اليابانية مع 70 فنانا من ايطاليا 
وفق  لوحتني  خالل  من  عايدة  الفنان  مشاركة  برزت  وفرنسا  واليابان 
الوطني والشأن االبداعي  التي عرفت بها بني الشأن  تعبرياتها الجاملية 
الجاميل كام متيزت مشاركتها مبعرض مبتحف اللوفر يف باريس من خالل 
حصولها عىل الجائزة الثانية ..ان هذه املشاركات واملعارض التي انطلقت 
مبدينة  فني  برواق  سامل  بن  عيل  الفنان  مع  خاص  مبعرض   1995 سنة 
صفاقس تعتربها الفنانة التشكيلية عايدة مجاال ملزيد التعريف بتجربتها 
اىل جانب كونها تلمس من خاللعا تقبل وذائقة جمهور الفنون واملعارض 
 . التجربة  هذه  تواصل  ويجعلها  يسعدها  وهوما  الفنية  أعاملها  تجاه 
وخالل الظروف الصعبة للحياة الفنية التشكيلية والثقافية عموما كانت 
للفنانة التشكيلية أصيلة مدينة صفاقس عايدة الكشوخروف مشاركات 
عرب الوسائط السمعية البرصية والرقمية من ذلك مشاركتها املمتازة يف 
معرض دويل افرتايض بعنوان » أقنعة األمل » للفنانة االيطالية ميتشيال 
مارغريتا ساريت مع مشاركات لفنانني من تونس والجزائر وليبيا وفرنسا 
وإيطاليا ..وقناع األمل ابتكرته وجملته الفنانة عايدة وهومن البالستيك 
يحملرسمة فيها زهرات رائقة وتلوين مميز بغاية القول باألمل والتفاؤل 

..
تجمل  يحدث  ما  مع  تتفاعل  عايدة  الفنانة  حياة  يف  النور  بقعة  انها 
االشياء وتغني مشرية للقامشة تحمل تلويناتها املفعمة بدهشتها وحلمها 
الفنية  الكشوخروف  عايدة  التشكيلية  الفنانة  لعبة  هي  العايل..هكذا 
ترتجي من ورائها تجميل ما تداعى من دواخل الذات وهي تعلن سفرها 

تجاه الجامل والعلو.. 

* شمس الدين العوين  

يف هذه السياقات من حاالتنا التونسية والعربية حيث الضجيج والشجن 
والتداعيات املريبة.. مييض فتية املرسح حاملني شيئا من أهازيج الروح 
والفرح ومشتقات الفكاهة والروح املرحة وبيشء من السخرية الناقدة 
مدرسة  فاملرسح  واملؤمل..  املفجع  الواقع  وطأة  من  للتخفيف  والواعية 
حياة وتلوينات من تفاصيل الدراما والكوميديا االنسانية حيث الذهاب 
الكائن ذاته  الوجدانيات واألحاسيس وما به يرى  ينابيع من  عميقا اىل 
والتقلبات  السكون  زمن  اآلرس  هذا  املرسح  والحياة...  الوجود  مرآة  يف 
ويف كل األزمنة... املرسح عنوان براعات منها املمثل والديكور والخطاب 

والنص واالضاءة وما اىل ذلك من ممكنات الجامل حيث القول املرسحي 
سفر يف ثنايا الذات بأفراحها وأتراحها وشؤونها وشجونها كل ذلك نحتا 
الفرجوي  الفني  العمل  هذا  فكرة  للكيان.. هكذا هي  وتأصيال  للقيمة 
الذي جاء كذلك لتثمني تراثنا وتكريم رموز فننا الفكاهي يف رضب من 
السحر وجامل العرض وبهاء الفسحة حيث يدوم العرض ساعة ونصفها 
وفيه الكثري من الجائبية لروحه املرحة ومتانة الحبكة وخربات املمثلني. 
نعني هنا العرض الفني الفرجوي املوسيقي الكوميدي »دميا نضحك دميا 
زاهي« اخراج محمد منري العرقي واملوسيقى للملحن واملوزع املوسيقى 
العرقي٬  املسلامين جامل مداين، محمد منري  واداء فتحي  الغريب  حكيم 
اكرام عزوز ، كوثر بالحاج، صربي الجندويب، حنان الشقراين محمد حسني 

قريع ومساعدة مخرج مروى 
بوبكر كل ذلك يف انتاج لرشكة 
ماشريا لالنتاج الفني لصاحبها 
طارق السايح. وعرفت ماشريا 
ومشاركاتها  بأعاملها  لالنتاج 
ومنها  املميزة  الثقافية  الفنية 

حيث  من  مميز  عمل  زاهي«  دميا  نضحك  »دميا  الجديد.  العمل  هذا 
من  بكثري  الذاكرة  عىل  واالشتغال  الثقافية  والقيمة  الفني  التعاطي 

الحرفية مع نخبة من الفنانني من وجوه املرسح التونيس..

محمد منير العرقي يقدم عرض

»ديما نضحك ديما زاهي« عمل فني فرجوي لتثمني تراثنا 
وتكريم رموز فننا الفكاهي...

في تجربة الفنانة التشكيلية عايدة الكشو خروف:

الذات  لعبة فنية تتقصد تجميل ما تداعى من دواخل 
وهي تعلن سفرها تجاه الجمال والعلو.. 

رسائل الفن 
في تلوينات 

مبتكرة 
بعناوين المرأة 

واالنسان 
والبحر والبيئة
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* حسني عبد الرحيم   
تنحرس املخاوف من الوباء، ومع عودة األمل يف تجاوز 
مستدمية  بعاهة  السينام  صناعة  أصابت  والتي  املحنة 
بعد إغالق دور العرض وتأجيل املهرجانات إىل آجال غري 
فنانيني  السابع من  الفن  العاطلون يف  وتحّول  معلومة، 
بتغيري  بدأ  بعضهم  أن  حتى  البطالة  إىل  ونقاد  وتقنيني 
املهنة واالنتصاب الفوضوي. تعود صاالت العرض لفتح 
وقضاء  متعة  عن  الفن  يف  الباحثني  لتستقبل  أبوابها 
ميكن  ال  للحياة  صورة  عىل  واالطالع  الفراغ  أوقات 
معرفتها إالّ من خالل السينام. بطبيعة الحال تكون صالة 
»الريو« هي املبادرة بإعالن موسم جديد من العروض 
مع بداية شهر أكتوبر، والريو ليست فقط صالة للعرض 
السيناميئ بل مؤسسة ثقافية متكاملة بها ندوة ثقافية 
منتظمة ملناقشات فكرية معمقة والتعريف باإلصدارات 
مللصقات  دائم  متحف  عىل  مبناها  ويحتوي  الجديدة 
من  قرن  خالل  الطليعية  واألدبية  السينامئية  األعامل 

الزمان.
افتتحت »الريو« عروضها بفيلم »مجنون فرح« بالعريب 
الفيلم  والرغبة«..  للحب  »تاريخ  الفرنيس  االسم  بينام 
من إخراج الشابة ليىل بوزيد وهو فيلمها الروايئ الثاين 
بعد الفيلم الروايئ األول »عىل حلة عيني« والعديد من 

األفالم القصرية والوثائقية..
حقائب  حاملة  السينامتوغرايف  املجال  إىل  »ليىل«  تأيت 
ثقيلة فهي ابنة املخرج نوري بوزيد وكذلك متكّونة يف 

املعاهد السينامئية املشهورة بباريس.
املصادمة  الفيلم من صيغة درامية بسيطة هي  يتكّون 
بني ثقافتني وهي صيغة متداولة منذ أن أصدر »توفيق 
الحكيم« )عصفور من الرشق( و»الطيب صالح« )موسم 
هاشم(  أم  )قنديل  حقي«  و»يحي  للشامل(  الهجرة 
التقاء  العزلة(...  درجات  )أقىص  جلون«  بن  و»طاهر 
الرشق بالغرب وتصادمهام ومصالحهام املمكنة وبعيدة 

املنال.
تاريخية  إلشكالية  عاطفية  مقاربة  بوزيد  لييل  اختارت 
تشكل  بعد  وخاصة  باستمرار  ومتفجرة  معقدة 

مجتمعات عربية داخل املجتمع الفرنيس راكمت أربعة 
الفرنسية  املستعمرات  من  أساسا  املهاجرين  من  أجيال 
مهاجرون  السوداء.  وافريقيا  افريقيا  شامل  يف  السابقة 
الطالب  آالف  كذلك  بل  فقط  عمل  عن  للبحث  ليس 
مليئة  املختلفة حاملني حقائب  والطالبات ىف جامعاتها 
ليس فقط باألشياء بل كذلك بالعادات والتقاليد واألفكار 
فيحدث االلتقاء الذي ينتج عنه إما حوار أو صدام، كل 
الحياة  مسارات  يف  بل  فقط  الكتب  يف  يحدث  ال  هذا 

اليومية بالذات.
لتدرس  عائلتها  ترسلها  العمر  تونسية يف مقتبل  »فرح« 
متكنها  أمواال  إليها  وترسل  السوربون  جامعة  يف  األدب 
املطعم  كارت  ورشاء  بباريس  صغرية  غرفة  تأجري  من 
مهاجر  ابن  »أحمد«  والباص!  املرتو  واشرتاك  الجامعي 
جزائري يعيش مع أرسته التي هربت من الجزائر بسبب 
العنف خالل العرشية السوداء.. األب تحول إىل مثقف 
عاطل عن العمل وهو الذي كان صحافيا ومل يقبل العمل 
أرسته يف شقة  مع  ويقيم  باريس  املرمة يف ضواحي  يف 
ضيقة ومعه ابنه وابنته وزوجته يف العامرات الشاهقة 
باسم  املستحدثة  األحياء  ىف  املهاجرون  يسكنها  التي 
)H.L.M( والتي يؤوي سّكانُها يف علب وتخلق وضعية 
اجتامعية هامشية ومركبة من عروق مختلفة ملهاجرين 
أصيال  افريقيا  أو  عربيا  ليس  هجينا.  مجتمعا  يكّونون 
الجرمية  تنترش  البطالة  وبسبب  كفاية!  فرنسيا  وليس 

واملخدرات واملحافظية االجتامعية.
»أحمد« كمواطن فرنيس حصل عىل منحة ليدرس األدب 
ليستكمل  حاّمال  مساء  ويعمل  السوربون  جامعة  يف 
ويقيامن  الدرس  يف  فرح  مع  ويلتقي  تعليمه!  نفقات 
وهي  محافظ  مهاجر  وسط  من  أىت  هو  صداقة٬  عالقة 

عكس  وهذا  ليربايل.  تونيس  اجتامعي  وسط  من  أتت 
ماكتبه رواد األدب الذين ذكرناهم.

الشهرية  العريب  العذري  الحب  بقصص  متأثر  هو 
والتواصل الروحي بينام هي تعرف أيضا التاريخ الواقعي 
 ! والخمريات  واإليروتيكية  الحسية  العربية  للكتابة 
تاريخان ثقافيان للثقافة ذاتها يتواجهان ىف عالقة صداقة 
تتحول إىل حب تريده الفتاه شهوانيا بينام الفتى يظّل 
من  متنعه  ال  التى  الرومانسية  أحالمه  داخل  محبوسا 
مشاهدة األفالم اإلباحية ومامرسة االستمناء، وهو الذي 
يراقب أخته املراهقة ليمنعها من إقامة عالقات خطرة 
مع شباب الحومة الذين ما زالوا ضمن مامرسات الزواج 
ثقايف  جيتو  يعيشوا ضمن  األصيّل،  بلدهم  يف  التقليدي 
متناقض ومتوتر بني قيم متصارعة وعزلة عن التطورات 

الجارية يف الوطن واملهجر.
انفصاله  من  فرح  تتعب  بينام  أحمد  دراسة  تتعرث 
حياة  تعيش  يك  عنه  االنفصال  وتقرر  عنها  الجسدي 
الرغبة  تتغلب  األخرية  املشاهد  يف  منسجمة،  باريسية 
وال  مكانها  ال  يف  التي  ومحافظته  أحمد  طهرانية  عىل 
بينهام  محموم  جامع  مبشهد  األحداث  وتنتهي  زمانها، 
كام لو عطىش ينبثق أمامهم برئ ماء زالل.. الخامتة تذكرنا 
من  العديد  يف  بوزيد  نوري  األب  وأسلوبية  مبعالجات 
غري  ولكن  نهاية سعيدة  الحال  واقع  يف  املبكرة.  أفالمه 
يُعيبه  ما  الفيلم  ليس يف  أبوها.  ابنة  »ليىل«  مضمونة.. 
واإلخراج  التصوير  ناحية  من  ُمميز  يشء  فيه  وليس 
مبواقع  عادية  ألحداث  عادية  مشاهد  هي  والتمثيل، 
مدينة  يف  عاشوا  من  العديدون  ويراها  عارصها  عادية 

النور.
الفيلم هو من بطولة املمثل الفرنيس من أصول مغربية 
»سامي عوطالبايل« واملمثلة التونسية زبيدة بالحاج عمر 
وشارك يف اختتام مهرجان »كان« يف أسبوع النقاد، وحاز 
عىل جائزة أفضل فيلم وأفضل ممثل يف مهرجان الفيلم 
الرسمية  املسابقة  يف  وشارك  بـ»أنجوليم«،  الفرنكفوين 
ملهرجان »لندن« السيناميئ، واملهرجان االفريقي للسينام 

والتلفزيون يف »واغادوغو«.

فيلم »مجنون فرح« أو تاريخ الحُبّ والرغبة عبّادُ الشّمس
* محمود عبيس

يف اللّيِل يذهب إىل الّديسكو

يجلُس إىل طاولٍة عريضة باسمِه

عليها ِسالُل الفواكه

املكرّساُت

الّشموُع

عىل ركبٍة ونصٍف

ُها أضيق من  يُصّفُق لراقصٍة خصرْ

حذاٍء

يرُشقها بعرِق يوِمه

بحسناتِه الّتي حصَدها طيلَة الّنهار

قَبرَْل بزوِغ الّشمس

يرتدي قميَصه

يحمُل سّجادتَُه

يكّحُل رُموَشُه

يفرُك أسنانُه بالّسواك

ويذهب ليُعطي حّق آلهته الّشمس

يك يسعُه الّسهر ليال

الة بطريقٍة أخرى… والصَّ

أن  التونيس  الرواية  بيت  اختار  الزغباين  كامل  املبدع  لروح  احياًء 
يف  زغبانيات  بيوم  أكتوبر   9 يوم  الثقايف  املوسم  لهذا  أنشطته  تنطلق 
والروائيني  الروائيات  من  غادرونا  مبن  لالحتفاء  رسمي  افتتاح  شكل 
نقدية حول  اليوم ست جلسات  هذا  برنامج  يف  والتونسني  التونسيات 
تجربة وسرية كامل الزغباين وعرض رشيط وثائقي حوله وتقديم مقاطع 
من نّص مرسحي كان يشتغل عليه مع املبدع »محمد أمني بن سعد«، 
بن  لسعد  القّصاص  يقول  كام  تنقطع  مل  التي  البيت  أنشطة  وستتواىل 
حسني مدير البيت وذلك ضمن اطار من التواصل والتجديد اذ تستمّر 
أنشطة »راعي النجوم« و»اللقاء الخاص« والروايئ العاملي بشكل شهري 
بالتناوب وتنطلق لقاءات املدرسة النقدية التي يتوىّل خاللها ناقد جامعي 
تقديم واحدة من مدارس النقد األديب يف كّل مرّة )النّصانيّة( االنشائية، 
االنطباعية، السيميائية... وهي لقاءات ستجّمع أعاملها وتصدر يف كتاب 
مرجعي. اضافة إىل أنشطة نادي صالح القرمادي لتقديم األعامل الروائية 

املكتوبة بالفرنسية.
كام سيتّم بعث ثالث ورشات تنشط خالل هذا األسبوع هي: ورشة 

تجويد الرسد ـ ورشة مرسحُة الرواية  وورشة من القّص إىل السينام.
أسامه  ما  ترافقها  الرواية  لبيت  والشهرية  األسبوعية  األنشطة  هذه 

مدير البيت باألنشطة الكربى ومنها:
العاملي  اليوم  مبناسبة  تقام  الفلسطينية  الرواية  تحّوالت  تظاهرة  ـ 

للتضامن مع الشعب الفلسطيني، خالل نهاية شهر نوفمرب القادم )25 ـ 
26  ـ 27( تحت عنوان »من رواية مقاومة الرواية هّم ذايت«.

شهر  خالل  تُقام  ندوة  وهي  تونس،  يف  الجيب  روايات  مرشوع  ـ 
خالل  من  الفّني«  والهاجس  االنتشار  »طموح  لرتصد  ديسمرب 

شهادات لروائيني / ت ونارشين / ت.
ـ بيت الرواية يف الجهات، وهي زيارات للداخل الجغرايف 

التونيس لإلحتفاء بالرواية التونسية تقدميا ونقًدا، وذلك 
خالل ثالث محطّات لثالثة أقاليم هي:

ـ الشامل الغريب وتقام بعني دراهم، والجنوب الغريب 
وتكون بتوزر والساحل وتقام باملهدية.

اليوم  الجزائرية  الرواية  حول  كربى  تظاهرة  تقام  ـ 
خالل شهر فيفري 2022 اضافة إىل الورشة الدولية للكتابة 

الروائية التي ستقام  يف املركز الدويل بالحاممات )4 روائيني 
يختارون  العريب  العامل  من  ومثلهم  تونس  من  شابات  أو  شبّان 

وفقا ملعايري طلب املشاركة(. مع مواصلة التقليد السنوي لبيت الرواية 
واملتمثل يف ملتقى تونس للرواية تحت قيمة »كتابة املوت«.

ويكون اختتام املوسم بتقديم جوائز بيت الرواية وهي أربع جوائز:
ـ جائزة وزارة الثقافة التكرميية يف الرواية.

ـ جائزة رواية الستة )اللغة العربية(.

ـ جائزة رواية الستة )اللغة الفرنسية(.
ـ جائزة املخطوط الروايئ األّول.

وقد أكّد مدير بيت الرواية القّصاص لسعد بن حسني أّن البيت يزمع 
بالتعاون  ستقام  التي  السينام  إىل  القّص  من  ورشة  من خالل 
قصرية  قّصة  تحويل  والصورة  للسينام  الوطني  املركز  مع 
إىل رشيط سيناميئ قصري يف مرحلة أوىل ثّم تحويل رواية 
إىل رشيط سيناميئ طويل يف مرحلة ثانية بالتعاون مع 
بغريب عن  ليس  السينام  االنفتاح عىل  كتابها، وهذا 
لألدب  واملنتص  السيناريو  كاتب  حسني  بن  لسعد 

التونيس يف السينام الوطنية.
كام أكّد أّن مرشوع إنجاز انطلوجيا للرواية التونسية 
فيه  تتعاون  أن  نأمل  املتوسط  املدى  عىل  عمل  هو 
من  أجيال  حلم  ألنّه  بالرواية  املهتّمة  الجهات  مختلف 
الكتاب والكاتبات وهو حفظ للذاكرة الثقافية الوطنية والرسدية 

منها تحديًدا.
كام رّصح األستاذ بن حسني أّن الهدف الكبري لهذا البيت هو أن يصبح 
مركز دراسات حول الرواية التونسية يكون قبلة كّل املهتمني والباحثني 

من تونس وخارجها.
سلمى الجاليص

 »بيت الرواية« في تونس

طموحنا مركز دراسات ومشروعنا انطولوجيا الرواية
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بعد تأجيل الدورة 36 ملعرض تونس الدويل 
إىل  نظرا  التوايل  عىل  مرات  ثالث  للكتاب 
تعطيل  يف  وتسببه  الوبايئ  الوضع  تعّقد 
وقرارات  املعرض  يف  الخارجية  املشاركات 
الحكومة يف مجابهة فريوس كورونا املتمثلة 
ستنتظم  والتجمعات،  التظاهرات  منع  يف 
تونس  ملعرض  والثالثون  السادسة  الدورة 
بني  املمتدة  الفرتة  خالل  للكتاب  الدويل 
الدكتور  بإدارة   2021 نوفمرب  و21   12
الكربى  التظاهرة  وهي  املناعي،  املربوك 
وزارة  عليها  وترشف  بالكتاب  تعنى  التي 
الشؤون الثقافية، واملؤسسة الوطنية لتنمية 

التظاهرات الثقافية.
الكتاب 

ضمن جلسة عمل مع السيد الحبيب عامر وزير 
املناعي  املربوك  السيد  قّدم  الثقافية،  الشؤون 
ملعرض   36 الدورة  لربنامج  العريضة  الخطوط 
تونس الدويل للكتاب وملحة موجزة عن الربمجة 
والتي  املناسبة،  بهذه  ستقام  التي  الثقافية 
من  مجموعة  وستتضمن  مالمحها،  اكتملت 
عدد  مع  الفكرية  واللقاءات  العلمية،  الندوات 
نقاش  حلقات  إىل  إضافة  واألدباء  املثقفني  من 
حول إشكاليات النرش والتوزيع وأهمية الكتاب 
وعالقته مبختلف الفنون اإلبداعية األخرى فضال 
شتى  يف  املبدعني  من  مجموعة  تكريم  عن 
األجناس األدبية واالحتفاء بهم عرفانا مبا قّدموه 

للساحة الثقافية والفكرية عىل مدى سنوات.
وأشار مدير املعرض الدويل للكتاب إىل أنه من 
مشاركة  تدعيم  الدورة  هذه  خصوصيات  بني 

املندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية واملكتبات 
خالل  من  وذلك  الجهات،  بكّل  العمومية 
واليافعني،  األطفال  إىل  موجهة  رحالت  تنظيم 
الهياكل  ومختلف  الرتبية  وزارة  مع  بالتنسيق 
املعنية، ملواكبة فعاليات هذه الدورة وأنشطتها 
يف  وللرتغيب  املعرض  زيارة  عىل  وللتشجيع 

املطالعة.
االحتفاء باأللكسو والفرنكفونية

كام أعلن عن تخصيص جانب مهّم من الربنامج 
للتعريف  املوريتانية  باملخطوطات  لالحتفاء 
التونيس، ولالحتفال  الجمهور  إىل  ولتقدميها  بها 
للرتبية  العربية  املنظمة  لتأسيس   50 بالذكرى 
والثقافة والعلوم األلكسو، ومبرور 50 سنة كذلك 

عىل تأسيس املنظمة الدولية للفرنكفونية.
ندوة  أيضا  الكتاب  معرض  ندوات  أبرز  ومن 
لالحتفاء  ستُخّصص  التي  التحدي«  »إبداع 

األجناس  شتى  يف  والكتاب  باملبدعني 
الخصوصية  االحتياجات  ذوي  من  االدبية 

وتكريم العديد منهم.
وقد دأب املعرض عىل تخصيص مجموعة 
من  للمبدعني  القيمة  الجوائز  من 
مجاالت  يف  األديب  اإلبداع  جائزة  ذلك 
البحوث  وجائزة  والقصة  والشعر  الرواية 
األدبية  املجاالت  شتى  يف  والدراسات 
الرتجمة  وجائزة  والعلوم  واإلنسانيات 
وجائزة  واليافعني  األطفال  أدب  وجائزة 

النرش.
مدير الدورة 36

 36 الدورة  مدير  املناعي  مربوك  الدكتور 
أستاذ  هو  الكتاب،  الدويل  تونس  ملعرض 
مجموعة  وله  مبّنوبة،  اآلداب  بكلية  محارض 
آخرها  والرتجمة  والنقد  األدب  يف  األعامل  من 
كتاب »الشعر والسحر« الصادر عن دار التنوير، 
ولدراسة  االسترشاق  لكتاب  ترجمته  بينها  ومن 
العريب،  النرث  بيال عن  الفرنيس شارل  املسترشق 
كام ترجم قصيدة »حرية« للشاعر الفرنيس بول 
مجموعة  املناعي  مربوك  الدكتور  وقدم  ايلوار، 
من املحارضات حول الشعر واألدب كام أرشف 
إعادة  توىّل  جزائري  تونيس  عمل  فريق  عىل 
وجريدة  القرص  »جريدة  مخطوط  تحقيق 
هذا  تّوج  كام  األصفهاين.  الدين  لعامد  العرص« 
العمل بإصدار موسوعة متكّونة من 23 مجلّدا 
تَرجم فيها  العريب اإلسالمي،  الرتاث  نفائس  من 
يف  عديدين  لشعراء  األصفهاين  الدين  عامد 

القرنني الخامس والسادس هجري.

الدورة 36 من معرض تونس الدولي للكتاب 
تحتفي باأللكسو والفرنكفونية

الدكتور زكرياء بوقيرة  

يمكن الوصول إىل صفر 
إصابة بفريوس كورونا 

أكد الدكتور 

زكرياء بوقرية، 

إنه »باإلمكان 

الوصول إىل صفر 

إصابة بفريوس 

كورونا خالل شهر 

ديسمرب القادم«.

وأضاف أن 

املؤرشات 

املتعلقة بالوضع 

الوبايئ الحايل 

مريحة جّدا، لكن يجب مواصلة الحذر.

وأضاف أن »تونس دفعت مثن الحرب ضّد الوباء 

باهظا«، وذلك بعد تسجيل عدد كبري من الوفيات، 

داعيا إىل رضورة اإلقبال عىل التالقيح.

وتابع بوقرية أن التالقيح تحمي من العدوى ومن 

الحاالت الخطرية، مشريا إىل أن ظهور موجة جديدة 

للوباء أمر ممكن وغري مستبعد.

* ن/ن

* ناجي الخشناوي

عقد الفرع الجامعي للتعليم الثانوي باملنستري مؤمتره العادي برئاسة األخ 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  عضو  الجديدي  الكريم  عبد 
وفخري  املهوك  أحمد  االخوة  وبحضور  الداخيل  بالنظام  املكلّف  باملنستري 
السميطي ونبيل الحمروين ومربوك التومي أعضاء الجامعة العامة للتعليم 
التي  الهامة  الفرص  من  فرصة  أمام  الحضور(  هذا  )أي  جعل  ماّم  الثانوي 
توّضحت فيها عديد املسائل تتصّدرها مشاغل ومشاكل القطاع التي تناولها 

املتدخلون بكل جّدية ومسؤولية بعيدا عن أي تشّنج.
انطلقت أشغال املؤمتر مبقدمة اّمنها األخ عبد الكريم رّحب خاللها بالحضور 
التي تحيط إحاطة  العامة  الجامعة  من مؤمترين وضيوف وتحديدا أعضاء 
التعليم  لرجال  واملعيشية  املادية  وباألوضاع  العمومي  التعليم  بواقع  تامة 
ال  األرقام  بلغة  أو  التأجري  منظومة  أسفل  يف  يعتربون  الذين  العمومي 
يختلفون وال يفوتون الطبقات املسحوقة االّ بالّصرب!! محيال الكلمة إىل األخ 
أحمد املهّوك ملزيد ترشيح واقع األستاذ وتأثري ذلك عىل الجوانب النفسية 

والبيداغوجية واالجتامعية.
أّما عن التدخالت فبلغت ما يناهز العرشين تدخال كان أغلبها منصبّا عىل 
هموم القطاع ومشاغله وكذلك مخرجات هذا املؤمتر التي جاءت يف أغلبها 
له  يُراد  ما  أّن  حيث  عام  بشكل  الرتبوية  العمليّة  يف  النقابة  لدور  مثّمنة 
كأهداف النضال هو مصلحة الناشئة يف مقام أّول وهو األمر ذاته بالنسبة 
للمريّب ومن ثّم جاءت الثقة يف جميع املرتشحني يف القامئتني كام ورد يف تدخل 
أحد األساتذة الذي نبّه إىل اهرتاء التعليم الثانوي وانهاك رجاله ودفعهم اىل 
االنخراط فقط يف منظومة »صبّوش« التي تطغى أحيانا عىل قاعة األساتذة 
إىل  دعا  كام  باألستاذ..  يليق  ال  والذي  املخجل  املادي  الوضع  نتيجة  وذلك 
مزيد استقطاب أساتذة الرتبية البدنية. ويف تدخل آخر شّدد عىل دور الفرع 
الجامعي يف جمع كلمة وموقف أبناء القطاع حتى يكونوا يف مقّدمة النخبة 

مالحظا محدودية عدد املرأة النقابية جلسة كام دعا لتفعيل دور النقابات 
األساسية ألنّها أساس بناء التضامن النقايب وركيزة التفاهم والتكامل.

كام تحّدث آخرون عن حركة النقل وما يشوبها من اشكاليات شأنها شأن 
املنح الجامعية يف حني نبّه زميل له إىل إعادة النظر يف العالقة مع املندوب.

أّما عن العموميات فقد تكاثرت الدعوات إىل مزيد التضامن النقايب وتحّدي 
لن  ولكّنها  الهياكل  داخل  إىل خالفات  أحيانا  تؤدي  التي  الظرفية  الّصعاب 
تفسد للوّد قضيّة طاملا هي تحت سقف االتحاد. كام طالب آخرون ببعض 
يف  النقابية  الوحدة  تدعيم  شأنها  من  العامة  الجامعة  تجاه  املراجعات 
معالجة بعض املسائل عىل غرار املنح كام تحّدث آخرون عن الرتقيات واملنح 
)منحة العودة منقوصة( وتأجيل املنحة الثانية كام متّت الدعوة إىل انصاف 

املترّضرين مبراجعة الرتتيب وإعطاء كّل ذي حّق حّقه.
* دعوات مختلفة

األساسية  النقابات  دعم  ومزيد  الفايسبوك  ألغام  مع  القطع  كانت  أوالها 
الحكومات  كّل  إهامل  ظّل  يف  الجهوية  االدارة  مبصالح  االتصال  وتكثيف 
يف  الرتبوي  واالصالح  تستغيث  العمومية  املدرسة  جعل  ماّم  الرتبية  مللف 

ذّمة النسيان.
الذي  البازي  العام املتخيّل نور سعيد  التدخالت فكانت للكاتب  أّما خامتة 

اعتذر عن أي تقصري بحكم أنّه برش يُخطئ
 ويصيب مشّددا عىل مسألة املستحقات املالية ومعضلة االقتطاع ومذكرا مبا 

بذل يف الفرتة األخرية.
* الردود

أمنها يف جزء منها األخ عبد الكريم الجديدي رئيس املؤمتر الذي بحكم موقعه 
)النظام الداخيل( ملح إىل تغافل التقرير األديب يف دعم االتحاد الجهوي داعيا 
يف ذات الوقت إىل تجّنب املساس باألشخاص وتفادي املغالطات مذكرا بدور 

اللجنة الجهوية للنظام التي يقترص دورها عىل املحاسبة النزيهة بدليل أّن 
هناك من أُحيل عليها ومتّت تربئته ـ وبالتايل جّدد الدعوة إىل رضورة احرتام 
القانون األسايس والنظام الداخيل وفيام عدى ذلك هي الفوىض ألّن القانون 
عىل الجميع والعدالة النقابية مامرسة وليست شعارا.. كام حّذر من بعض 
املواقف الفايسبوكية التي رضرها أكرث من نفعها. وأّن ال مجال للتشكيك أو 

الطعن يف قرارات املؤمتر الوطني األخري باعتباره السلطة العليا يف املنظمة.
أّن مثل هكذا مؤمتر يعترب مساحة للمصارحة  أّما األخ أحمد املهوك فأكّد 
واملكاشفة والنقد من أجل مصلحة القطاع واالتحاد والرتبية والوطن بشكل 
ولكن  األفضل  نحو  نوعية  بنقلة  فيه  الحلم  كان  الذي  الوطن  هذا  أعّم.. 
الحقيقة كانت عودة إىل عصور الظالم جعلتنا نتحرّك داخل اطار ومنظومة 
استهدفت حق القطاع وحق التونيس عموما يف العيش الكريم واألدلة عىل 
ذلك كثرية عىل غرار تدهور  أوضاع التعليم العمومي بدًءا باملريّب وصوال إىل 
إىل البنى التحتيّة التي وصلت حالها إىل األسوأ وكمثال عىل ذلك ما يحدث يف 

.Contenaire بنزرت حيث يقّدم األستاذ درسه يف حاوية بضائع
كام أشار األخ املهوك إىل صعوبات التفاوض عىل امتداد سنوات يغيب فيها 
طرف حكومي جاد يف ظّل تغرّي الوزراء والحال واحد.. أّما عن املنح فامزالت 
املحاوالت جارية السنادها لكّل مستحقيها عن جدارة واستحقاق شأنها شأن 
النقل والتي بلغت مطالبها أكرث من )7000( سبعة آالف ومل تَِف بالحاجة 
لتسديد النقص )1000( ألف أستاذ.. كام أشار إىل اتفاقية 2019 وما تحّقق 

منها مبجهود األساتذة.
كام تطرّق يف األخري إىل ما ساّمه االختالفات وليس الخالفات التي ال تفسد 
للود قضيّة طاملا هي تحت سقف املنظمة التي تأوينا جميعا وهو ما أكّد 

عليه األخ منري حسني الذي انتخب من قبل الناجحني.

* حمدة الزبادي

مؤمتر الفرع الجامعي للثانوي باملنستري:

تدخالت هادئة ومسؤولة... وصندوق شّفاف
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اليوم الخميس 

منتخب تونس يواجه نظريه املوريتاني   
اليوم  ملقابلة  تحضرياتهم  قرطاج«،  »نسور  واصل 
الخميس يف امللعب األوملبي حامدي العقريب برادس 
الجولة  املوريتاين، لحساب  املنتخب  )س 20(، ضد 
العامل قطر 2022. وكان  الثالثة من تصفيات كأس 
موعد العمل انطالقا من االثنني 4 أكتوبر، مع حصة 
إلياس  من  كل  انضامم  التامرين  وعرفت  تدريبية. 
السخريي، سيباستيان التونكتي وعيل العابدي ومعز 
حسن، فيام بقي كل من وهبي الخزري وأنيس بن 
حصص  إلجراء  اإلقامة  مبقر  برون  وديالن  سليامن 

النصاب  ليكتمل  الحدادي  التحق أسامة  تدليك واسرتجاع مؤهالت كام 
مع  مشاركتهم  بعد  وذلك  الرتبص  مبقّر  العيدوين  بالل  عيىس  بالتحاق 

فرقهم.

غياب  املجموعة  عرفت  كام 
أثبتت  الذي  الخاوي  الدين  سيف 
إصابة  إىل  تعرضه  الفحوصات 

تستوجب الراحة. 
الكبري  منذر  الوطني  املدرب  أن  كام 
عديد  تجربة  التامرين  خالل  فّضل 
الوضعيات التكتيكية املختلفة وذلك 
بناء عىل ما رصده من مالحظات عن 
عن  وكذلك  املنافس  لعب  طريقة 
النقائص التي عرفها مردود املنتخب الوطني خالل املقابلة األخرية ضد 

منتخب غينيا االستوائية يف الجولة األوىل وزامبيا يف الجولة الثانية.
وسعى اإلطار الفني إىل تعديل متركز الالعبني بشكل متواصل إضافة إىل 

إخضاع الالعبني إىل متارين خاصة حسب مركز كل مجموعة.

إدارة التحكيم تتخلى عن مجموعة 
من الحكام بإيعاز من عمار 

الطرابلسي 
بعد اجتامع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم بادارة التحكيم تّم التطرق إىل 
وضع مجموعة من االسامء التي يبدو انهم وضعوها يف قامئة نهاية الصالحية 
القامئة نجد فيها  محمد شعبان )رابطة الوسط الرشقي باملنستري( ورشدي قزقز 
)رابطة  البناين  )رابطة تونس( ووليد  الوسط بسوسة(وكريم محجوب  )رابطة 
ان  االكيد  ببنزرت(  الشامل  )رابطة  السحباين  القرصين( وجالل  بوزيد  سيدي 
الرابطات مقابل عدم  انهم سيعولون عىل هؤالء يف  للزيادة مبا  قابلة  القامئة 

تعيينهم يف مقابالت الرابطة االوىل والثانية.
* محمد

الجلسة العامة االنتخابية 
لهالل الشابة   

قّررت الهيئة املديرة لهالل الشابّة تأجيل موعد عقد الجلسة العامة االنتخابية 
للفريق التي كانت مقّررة لهذا السبت 9 أكتوبر إىل يوم 20 نوفمرب القادم كام 
قّررت يف الّسياق ذاته التّمديد يف آجال تقديم الرتشحات إىل غاية يوم اإلثنني 

15 نوفمرب 2021.

فوزي البنزرتي يعوض 
العقبي يف االتحاد املنستريي

اتفق املدرب فوزري البنزريت مع 

ليكون  املنستريي  االتحاد  هيئة 

مدربه يف املوسم الجديد.

أسباب  النادي  رئيس  وفرس 

العقبي  مراد  املدرب  خروج 

مشريا إىل أن القرار كان شخصيا  

خرّي  من  هو  العقبي  وأن 

االنسحاب من تدريب الفريق.

حكم بوتسواني ملباراة 
الجيش الرواندي والنجم 

الساحلي
عني االتحاد اإلفريقي لكرة القدم الحكم البوتسواين جوشوا بوندو إلدارة لقاء 

الذهاب لكأس رابطة األبطال بني الجيش الرواندي والنجم الساحيل الذي 
سيحتضنه ملعب كيغايل يوم السبت 16 أكتوبر 2021 انطالقا من الساعة 

الثانية بعد الزوال..

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ديوان الخدمات الجامعية للوسط

الحي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير

إعالن طلب عروض وطني عرب منظومة الشراءات العمومية على الخط »تونيبس«
عــــدد 2021/02

لتزويد الحي الجامعي فطومة بورقيبة باملنستري باملواد الغذائية لسنة 2022
يعلن مدير الحي الجامعي فطومة بورقيبة باملنستري إجراء طلب عروض وطني القتناء مواد غذائية لتسديد حاجياته خالل سنة 2022 

حرصيا عرب منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط »تونيبس«.
عىل الراغبني يف املشاركة بطلب العروض والذين تتوفّر فيهم الضامنات القانونية الرضورية لحسن إنجاز الصفقة موضوع طلب العروض 

www.tuneps.tn الوطني التسجيل مبنظومة الرشاءات العمومية عىل الخط »تونيبس« وتحميل كرّاس الرشوط مجانا عرب املوقع
.)TUNEPS( تقديم العروض باتفاع اإلجراءات عىل الخط

يتّم تقديم العروض حرصيا عرب منظومة الرشاء العمومية عىل الخط )TUNEPS( عىل املوقع www.tuneps.tn ويتّم إرسال نظري من 
السل التاري والضامن البنيك الوقتي بالطريقة املادية عن طريق الربيع الرسيع أو مبارشة إىل مكتب الضبط بالحي الجامعي فطومة باملنستري 
يف ظرف مغلق بإسم السيد مدير الحي الجامعي فطومة بورقيبة باملنستري يحمل عبارة »ال يفتح طلب عروض وطني عدد 2021/02 لتزويد 
الحي الجامعي فطومة بورقيبة باملواد الغذائية خالل سنة 2022« حي النسيم سطح جابر ص ب عدد 162 ـ 5000 املنستري يف أجل أقصاه 

2021/11/8 عىل الساعة الحادية عرشة صباحا.

مبلغ الضامن الوقتيبيان القسطالقسط

1.200.000عجني غذايئ ومواد عطرية ومصربات1

400.000الزيت النبايت غري املدّعم2

300.000خبز من الحجم الصغري باقات3

700.000خرض وغــالل4

200.000بيــض5

500.000لحم دجاج6

1.000.000لحم ديك رومي7

400.000لحم بقري وغنمي8

200.000األسمــاك9

1.200.000حليب ومشتقاته10

تغلق منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط يوم 2021/11/08 عىل الساعة الحادية عرشة صباحا وال ميكن بعد هذا األجل قبول أي 
عرض.

يبقى العارضون ملزمني بعروضهم ملّدة تسعني يوما )90 يوما(.
يتّم فتح العروض الفنيّة واملالية عىل الخط إلكرتونيا وذلك يف جلسة واحدة علنية يوم 2021/11/08 عىل الساعة الحادية عرشة والنصف 

صباحا بإدارة الحي الجامعي فطومة بورقيبة باملنستري.
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م سوسة هذه املدينة لها كفاءاتها يف جميع أنحاء العامل...  حماّ

لها رجالها الذين يرشاّفونها بعلمهم ومعارفهم وتألاّقهم... لها 

كتور  قاماتها التي لها وزنها وحضورها ومكانتها يف العامل... الداّ

د الحبيب بن حسن العتريي املولود يف 9 ماي 1944...  محماّ

فنال  واملعرفة  والعلم  راسة  الداّ أجل  من  م سوسة  ترك حماّ

الصحياّة  الراّعاية  وتطوير  ة  العاماّ ة  الصحاّ إدارة  كتوراه يف  الداّ

العتريي  الحبيب  د  محماّ كتور  الداّ بأمريكا...  واشنطن  يف 

الباهر اكتسب خربة كبرية من  العلمي  إضافة إىل تحصيله 

يف  العاملياّة  املنظاّمت  مع  لها  تحماّ التي  املسؤولياّات  خالل 

والكفاءات  املستشارين  بكبار  احتكاكه  خالل  ومن  املجال 

العتريي  الحبيب  د  محماّ كتور  الداّ العاملياّة...  خصياّات  والشاّ

لل والترصاّف يف الناّفايات  قاد حمالت الوقاية من مرض الشاّ

ة  خاصاّ السكاّانياّة  عات  التجماّ بعديد  األدوية  وجمع  لبة  الصاّ

ورياّة ويف املخياّمت الفلسطينياّة  اللاّبنانياّة والساّ عىل الحدود 

ة العاملياّة بسوريتام  والعراقياّة... وترأاّس مكتب منظاّمة الصحاّ

بأمريكا الجنوبياّة وبلبنان وكان سندا للمخياّمت الفلسطياّة 

مكتب  فتح  إعادة  يف  دور  كتور  للداّ وكان  البلد...  هذا  يف 

سنة   23 ة  ملداّ غلق  بعد  تونس  يف  العاملياّة  ة  الصحاّ منظاّمة 

وقام بطلب من الحكومة التاّونسياّة بقيادة بعثة من منظاّمة 

املستشفيات  يف  العمل  لتقييم  بواشنطن  العاملياّة  ة  الصحاّ

 2011 يف  أسف  بكلاّ  ولكن  هيكلتها...  اجل  من  التاّونسياّة 

ملنظاّمة  إقليمي  مدير  منصب  من  دكتورنا  تونس  حرمت 

ق األوسط لعدم تزكيته وهذا وجه  ة العاملياّة يف الرشاّ الصحاّ

باطال  له  تتعراّض  الذي  والظاّلم  والقهر  القسوة  وجوه  من 

كفاءاتنا وقاماتنا يف تونس التي مل يسلم منها دكتورنا رغم 

مها لتونس وشعبها...  إشعاعه وحجم اإلضافة التي كان سيقداّ

ل يف 1998 عىل ميدالياّة  د الحبيب العتريي تحصاّ كتور محماّ الداّ

يف  ثم  باألمريكياّتني...  العاملياّة  ة  للصحاّ مكتب  مدير  أفضل 

كتور يف تكوين مكتبا دولياّا مع مجموعة  سنة 2012 نجح الداّ

من أصدقاءه بواشنطن ملساعدة البلدان الفقرية يف تحسني 

العام... كم حافظ عىل عضوياّته يف عديد  ي  الصحاّ وضعها 

الجمعياّات والهيئات واملنظاّمت بالواليات املتاّحدة وبشبكة 

من  كلاّف   2013 سنة  العربياّة...  الحكومياّة  غري  املنظاّمت 

ة التاّونيس يف ذلك الوقت بصياغة وتركيز  طرف وزير الصحاّ

وتكوين  العمومياّة  باملستشفيات  األوضاع  لتحسني  برنامج 

اإلطارات الطبياّة واإلدارياّة... بعد املسافات من واشنطن إىل 

كتور من االلتصاق بأهله ومتابعة  الداّ م سوسة مل مينع  حماّ

إليهم وهذا  اإلنتمء  اعتزازه برشف  والتاّأكيد عىل  أخبارهم 

الذي ساعدنا عىل  ودة  الحميد حماّ القائد عبد  لنا  أكاّده  ما 

كتور  كتور وأخربنا أناّ الداّ تقديم هذه الورقة التي تخصاّ الداّ

كافاّة  يف  املتألاّقني  التاّالميذ  ألحسن  سنوياّة  جائزة  ص  يخصاّ

حالياّا...  بورقيبة  شارع  أي  سابقا  »األخالق«  مدرسة  أقسام 

وقواّة  الراّجل وصدق  تكشف معدن  رمزياّتها  والجائزة عىل 

العتريي  حسن  املرحوم  ابن  عن  غريبا  ليس  وهذا  انتمئه 

أحد باعثي الحركة الكشفياّة يف املدينة وحفيد املرحوم قاسم 

املدينة...  يف  الوطنياّة  الحركة  وأبناء  مناضيل  أحد  العتريي 

د الحبيب العتريي لقد رشاّفتنا... دكتورنا العزيز يس محماّ

* رياض جغام

زياد الجزيري الالعب السابق للنجم الساحلي 

قائمتان يف سباق الرئاسة يف النجم الساحلي 
باب  غلق  قبل  األخرية  اللحظات  عرفت 

تقدم  الساحيل  النجم  لرئاسة  الرتشحات 

السيد  قامئة  بعد  لالنتخابات  ثانية  قامئة 

جالل  الدكتور  قامئة  وهي  القروي  ماهر 

كريفة.

ت قامئة الدكتور جالل كريفة كالاّ من  وضماّ

فرج  بن  ومهدي  عمر  بن  صالح  السادة 

ومحمد عيل الجميل والطاهر الزريل.

القروي  ماهر  السيد  قامئة  فإن  وللتذكري 

قد ضمت كالاّ من السادة توفيق الزهروين 

وأمني  أحمد  بن  وقيس  عثمن  بن  وكمل 

الرايس.

وستنعقد الجلسة العامة االنتخابية للنجم 

الساحيل يوم السبت 9 أكتوبر الجاري.
*ماهر القروي*جالل كريفة

الدكتور  قامئة  أن  الجزيري  زياد  أكد 

يف  تقدمت  التي  كريفة  جالل 

النجم  النتخابات  االخرية  اللحظات 

التي  االسمء  بعض  تضماّ  الساحيل 

جوهرة  فريق  حجم  يف  ليست 

الساحل عىل عكس قامئة السيد ماهر 

القروي.

الحالية  املرحلة  أن  الجزيري  وأضاف 

الرجل  تتطلب  الساحيل  النجم  يف 

املناسب يف املكان املناسب.

وقال الجزيري إنه حبذ ترشح الدكتور 

رضا رشف الدين بقامئة قوية عىل أن 

أن  من  أفضل  اإلصالح  عىل  يعمل 

يرشح قامئة الدكتور جالل كريفة.

وختم الجزيري كالمه بـ»ما تلعبوش 

بالنجم٬ ردوا بالكم«.

قائمة جالل كريفة هي قائمة مدعمة من رضا رشف الدين 
حسان القابسي يدرب اتحاد بن قردان

 

اإلطار  تركيبة  تغيريا عىل  قردان  بن  اتحاد  أدخل 

الفني الجديد الذي يقوده العائد حسان القابيس 

مبساعدة الياس املزوغي الذي سيحافظ ايضا عىل 

منصبه كمدرب حراس عىل أن يتوىل أمين شواط 

مهمة مساعد ثان ومدرب أول للفريق الثاين بينم 

الحراس  ملدرب  مساعدا  مفتاحي  صابر  سيكون 

ومدرب الفريق الثاين وسيشغل سعيد ضيف الله 

خطة ُمعداّ بدين. وسيدخل الفريق يف تربص مغلق مبدينة املنستري ميتد إىل 

غاية موعد مقابلة نهضة بركان التي ستُقام يف ملعب بن جنات.

الّدكتور حمّمد احلبيب بن حسن العتريي... احلّممي املتأّلق يف منّظمة الصّحة العاملّية...


